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Životopis kronikáře 
Jmenuji se Stanislav Švejcar. Narodil jsem se 16. srpna 1980 ve Svitavách. Až do roku 2007 

jsem žil v Bohuňově, malé vesnici na českomoravském pomezí poblíž hradu Svojanov. 

Po absolvování Základní školy Vítějeves jsem v letech 1994 – 1998 studoval na Biskupském 

gymnáziu Letovice. Následovala Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové, kde jsem 

studoval v letech 1998 – 2003 obory dějepis a občanská nauka. Po ukončení studií na vysoké 

škole jsem více než rok působil na Gymnáziu ve Svitavách (výkon civilní služby), od 1. února 

2005 pracuji jako učitel dějepisu a výchovy k občanství na ZŠ Litomyšl, Zámecká 496. Právě 

zaměstnání v Litomyšli bylo příčinou mého odchodu z Bohuňova do Čisté u Litomyšle, v níž 

žiji od roku 2007, trvale od roku 2008. Jsem ženatý, manželka Klára, synové Stanislav (2009) 

a Jan (2012).  

Mým největším koníčkem jsou dějiny 20. století. Jsem velkým obdivovatelem T. G. Masaryka 

a jeho pojetí humanity. Ve své učitelské praxi se pak intenzivně věnuji těm údobím našich dějin, 

které byly poznamenány totalitními ideologiemi (zapojuji se například do projektu Příběhy 

bezpráví společnosti Člověk v tísni). Pozornost věnuji i stále diskutovaným otázkám kolem 

vysídlení sudetských Němců, tedy otázce, která se bytostně dotýká také naší obce.  

Mgr. Stanislav Švejcar 
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Retrospektivní zápis 

Kronika obce nebyla v letech 2007 – 2014 vedena. Na následujících stranách naleznete zápis 

těch událostí, které letopisecká komise považovala za podstatné či zajímavé z hlediska jejich 

uchování pro budoucí generace. 

 

Letopiseckou komisi tvořili: 

Bohumil Pavliš, starosta obce 

Stanislav Švejcar, kronikář 

Miluše Lopaurová, členka komise 

Pavel Kuře, člen komise 

 

Obec Čistá 

Obec Čistá (dříve Litrbachy, německy Lauterbach) se nachází v někdejším okrese Svitavy 

v Pardubickém kraji. Svou rozlohou 2520 hektarů je desátou největší obcí okresu. Součástí obce 

je osada Brlenka. Čistá se rozprostírá v hlubokém údolí po obou březích říčky Loučné jižně od 

Litomyšle. Nadmořská výška se pohybuje od 380 do 560 m. Podstatnou část rozlohy obce, 

téměř 1000 hektarů, tvoří převážně smrkové lesy a hojná zeleň. 

 

Obecní úřad 

Obecní úřad sídlil v daném období na adrese Čistá 376. 

Úřední hodiny: 

Pondělí 7:00 – 16:00 hodin (pro veřejnost) 

Úterý  7:00 – 15:00 hodin 

Středa  7:00 – 16:00 hodin (pro veřejnost) 

Čtvrtek 7:00 – 15:00 hodin 

Pátek  7:00 – 13:00 hodin 

 

Personální obsazení OÚ v letech 2007 - 2014: 

Bohumil Pavliš, starosta obce 

Jana Němcová, účetní 

 

Dočasně byl OÚ personálně posílen o Ivanu Koníčkovou a Michaelu Kmoškovou. 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Okres_Svitavy
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Počasí, péče o životní prostředí 

Počasí 

Vzhledem k tvorbě retrospektivního zápisu není možné zrekapitulovat počasí za celé uplynulé 

období, neboť nebyly vedeny žádné (mně známé) záznamy, které by šlo použít. Omezím se 

proto na výskyt dvou extrémních jevů, které (nejen) naši vesnici zasáhly. 

 

Rok 2008 

Dne 26. června zasáhla svitavský okres vichřice, která za sebou zanechala stamilionové škody 

na soukromém i veřejném majetku. Nejpostiženější oblastí bylo Litomyšlsko. Kalamitní stav 

zde ochromil dopravu, vítr vytrhal sloupy elektrického vedení, lidé zůstali na některých místech 

bez elektrické energie i několik dní.  

Vichřice přišla kolem 21. hodiny, v době, kdy na druhém zámeckém nádvoří litomyšlského 

zámku probíhalo jedno z představení mezinárodního operního festivalu Smetanova Litomyšl. 

Kromě samotné Litomyšle patřily k nejpostiženějším oblastem Pazucha, Suchá, naším směrem 

pak Benátky. Tam živel vyvracel a lámal stromy. Samotná Čistá byla velkých škod ušetřena, 

občané však byli tři dny bez elektrické energie. V důsledku přerušení dodávek elektřiny přestala 

téct pitná voda. 

Následky vichřice byly v celém okrese odstraňovány několik měsíců. 

 

Rok 2009 

Zatímco vichřice roku 2008 Čistou nijak výrazně nepoznamenala, nedá se bohužel to samé říct 

o roce následujícím.  

Dne 14. července zasáhl vesnici a její okolí velmi silný vítr, který lámal a vyvracel stromy. 

Velké škody v podobě polomů napáchal mimo jiné v obecních lesích. 

 

Péče o životní prostředí 

Obecní lesy 

Lesní majetek 

Rozloha obecního lesního majetku se již ustálila a v průběhu celého období činila necelých  

152 ha. V roce 2008 obec nakoupila tři menší pozemky (o celkové výměře přibližně jeden 

hektar) vklíněné do obecních lesů. 

 

Vnější podmínky ovlivňující hospodaření 

Hospodaření ovlivnilo zejména počasí. Ve dnech 18. - 19. ledna 2007 se přes Evropu přehnal 

orkán Kyrill, ale bezprostřední větší škody na obecních porostech nevznikly. 1. března 2008 

přešla přes katastry Čisté a Mikulče větrná smršť Emma o šířce jen několik desítek metrů a 
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v délce cca 4 km. Vítr rozlámal a vyvrátil prakticky všechny porosty nad 40 let věku bez ohledu 

na prostorové uspořádání a dřevinnou skladbu. V katastru Čisté byla zasažena zejména část u 

Mikulče (od Třech smrků až k loukám nad Mikulčí).  

Silně se projevuje změna klimatu, kromě roku 2010 byly překročeny dlouhodobé průměrné 

teploty každoročně, nejteplejším rokem byl rok 2014. Nedobrá je srážková bilance, kromě roků 

2009 a 2010 byly všechny roky podnormální. K většímu rozvoji druhotných škod (např. hmyzí 

kalamity) zatím nedošlo. Situace na trhu se dřívím byla celkem stabilizovaná a dobrá 

s výjimkou let 2007 a 2008, kdy došlo v důsledku orkánu k poklesu cen dříví cca o 20%. 

 

Rámce a způsob hospodaření 

K 31. prosinci 2008 skončila platnost lesního hospodářského plánu. Za uplynulé desetileté 

období bylo vytěženo cca 73 % z maximální povolené těžby 12 300 m3, byl splněn plán 

prořezávek a probírek do 40 let věku a cca 52 % nově uměle vysázených ploch obsadily listnáče 

a jedle. Od 1. ledna 2009 platí nový lesní hospodářský plán. Maximální povolená těžba vzrostla 

na 15 520 m3. 

Ve způsobu hospodaření žádné změny nenastaly, funkci odborného lesního hospodáře 

vykonával Ing. Milan Hron z Květné a funkci lesního Miloš Jadrný z Karle. Dodavateli jsou 

místní či lokální živnostníci, největšími odběrateli zůstaly pily ve Ždírci nad Doubravou a 

v Poličce, zbytek dříví končí na okolních dřevařských provozech. 

 

Ekonomika 

Obecní lesy i přes zašetření mýtních porostů před těžbami zůstaly velmi výnosnými.  

Za uvedené období byl roční zisk přes 5tis. Kč/ha, což bylo přibližně dvakrát více než u státních 

a téměř desetkrát více než u průměrných obecních lesů ve sledovaném období. 

 

Rok příjmy (Kč) výdaje (Kč) ha výnos Čistá/ha 

2 007 2 350 000 1 150 000 152 7 895 

2 008 2 410 994 1 115 935 152 8 520 

2 009 857 380 797 931 152 391 

2 010 1 346 959 605 750 152 4 878 

2 011 1 826 903 958 598 152 5 714 

2 012 2 637 744 761 207 152 12 349 

2 013 1 978 397 1 029 147 152 6 247 

2 014 685 016 446 818 152 1 568 
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Výsadba aleje Voštice 

Dne 22. dubna 2007 bylo provedeno ozelenění památné úvozové cesty Voštice, která je možnou 

součástí někdejší Trstenické stezky.  

Trstenická stezka byla zemskou stezkou, která vedla podle některých autorů přes Čechy a 

Moravu do Pobaltí a dále na východ až do Orientu. V 10. století byla stezka hlavní spojnicí 

západní a východní Evropy, po které proudilo zboží (sůl, kožešiny, otroci, luxusní zboží atd.). 

Průběh stezky přes Českomoravskou vysočinu je předmětem bádání a sporů. Jedna z 

uváděných tras vede přes Kojice, Vraclav, Vysoké Mýto, Trstěnici u Litomyšle 

a Přemyslovice na Prostějovsku. 

Sbor pro občanské záležitosti společně se zastupitelstvem obce pozvali občany, aby v rámci 

Dne Země přišli 22. dubna 2007 na památnou úvozovou cestu zasadit svůj strom. Na akci se 

sešlo přibližně devadesát občanů. Na výsadbu dohlížel lesní hospodář Ing. Milan Hron. 

Ozelenění úvozu bylo uskutečněno za finanční podpory programu Strom života nadace 

Partnerství. 

 

Pavlišova alej 

Na podzim roku 2008 byla péčí vlastníků pozemků, Bohumila a Ladislava Pavliše, obnovena 

alej v místech začátkem 70. let 20. století zničeného stromořadí. U polní cesty od křížku k lesu 

(nad vesnicí ve směru na Novou Ves) bylo vysazeno dvaadvacet ovocných dřevin (hrušeň, 

slivoň, třešeň, jeřáb, jabloň), remízek čítající asi sto kusů trnky obecné, sto kusů šípkové růže 

a pět okrasných stromů (planá třešeň, planá hrušeň). Na křižovatce polních cest byla vysazena 

jedna vzrostlá lípa. 

 

Vysazení lípy před hostincem U Chlebounů 

Dne 17. dubna 2011 (opět v rámci Dne Země) byla před hostincem U Chlebounů slavnostně 

vysazena lípa, jež nahradila svoji předchůdkyni zlomenou v důsledku nárazu automobilu. I 

když bylo počasí velmi nejisté, sešlo se kolem osmdesáti lidí, kteří si akci nechtěli nechat ujít. 

Svojí přítomností potěšili i milovníci starých motorek pod vedením Pavla Kuřeho. 

 

  

https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Ceskomoravsk%C3%A1_vrchovina
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kojice
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vraclav
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vysok%C3%A9_M%C3%BDto
https://cs.wikipedia.org/wiki/Trst%C4%9Bnice_(okres_Svitavy)
https://cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%99emyslovice
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Zemědělství 

Největším obhospodařovatelem místních polí bylo na konci roku 2014 ZD Dolní Újezd, do 

něhož patřilo i středisko Čistá. To hospodařilo na 680 ha polí a 140 ha luk. Na polích se 

pěstovala řepka, pšenice, ječmen, mák, kukuřice a jetel. Tráva z luk sloužila jako krmivo pro 

živočišnou výrobu v ostatních střediscích ZD Dolní Újezd, případně jako palivo do 

bioplynových stanic (družstvo mělo na konci roku 2014 tři tyto stanice). Z živočišné výroby se 

v Čisté chovala pouze drůbež, a to v šesti turnusech za rok. Každý turnus vyprodukoval celkem 

55 000 kusů drůbeže. Na středisku v Čisté pracovali tři zaměstnanci, kteří byli podle potřeby 

doplňováni z ostatních středisek ZD Dolní Újezd. 

Další firmou, která hospodařila na místních polích, byla (v roce 1991 založená) společnost 

Maiwald a syn (od roku 2005 hospodařící pod názvem AG Maiwald a SHR Maiwald). 

Maiwaldova firma obhospodařovala ke konci roku 2014 přibližně 2000 ha orné půdy v Čisté a 

přilehlých obcích. Soustřeďovala se na rostlinnou výrobu – na pěstování pšenice, ječmene, 

řepky, máku atd. Filosofie výroby AG Maiwald je založena na důsledné péči o půdu. Půdní 

úrodnost se firma snaží zvyšovat pravidelným a vyváženým dodáváním živin podle rozborů 

půdy ve formě organických a minerálních hnojiv. Aby byla zachována struktura půdy, používá 

stroje s pásovými podvozky. 

V obci dále působil soukromě hospodařící rolník Josef Kučera, který hospodaří od roku 1992, 

kdy byla rodině vrácena pole, a to včetně živého a mrtvého inventáře. Původně firma fungovala 

jako rodinný statek, který se zabýval rostlinnou i živočišnou výrobou – chovem hovězího skotu 

na maso i mléko a prasat na výkrm. Časem se však objevily problémy s výkupem mléka, proto 

došlo k redukci počtu krav, až zůstala pouze rostlinná výroba a hovězí dobytek na výkrm. Na 

konci roku 2014 se hospodaření věnoval sám Josef Kučera. Hospodařil přibližně  

na 50 hektarech půdy – ať už vlastní či propachtované. 

Mezi drobné zemědělce evidované Ministerstvem zemědělství patřil v daném období také Josef 

Stibůrek. 
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Průmysl, obchod, služby 

Z firem, které v obci na konci roku 2014 působily, lze jmenovat: 

ATFE s.r.o. – provozovatel obchodu s RC modely 

Briol s.r.o. – firma se zabývá prodejem spojovacích materiálů, kotevní techniky či 

kovoobráběcích nástrojů. 

Ekopaliva Beneš – firma nabízí dřevěné brikety a pelety pro region Litomyšl, Vysoké Mýto, 

Choceň, Česká Třebová, Ústí nad Orlicí, Polička, Skuteč a Svitavy.  

Fuchs Roman – firma prodává ochranné a pracovní pomůcky 

TD Pneu – David Tomášek, pneuservis 

KKZP – Kocourek Kopecký zemní práce 

Pokrývačství Štýbnar 

Truhlářství Lněnička 

 

V obci dále působila řada živnostníků – například kominíci, zedníci, klempíři či daňoví poradci. 

Fungovalo zde kadeřnictví, autodoprava či dva obchody spotřebního družstva COOP Jednota. 

 

Restaurační zařízení: 

Pohostinství U Chlebounů 

Restaurace a penzion U Zběhlíka 

 

Z dalších služeb: 

Občané měli možnost docházet k praktickému lékaři (MUDr. Jaroslav Cacek), který v Čisté 

ordinoval dvakrát týdně. V Čisté též (byť spíše sporadicky) ordinovala dětská lékařka  

MUDr. Dobromila Filová. 

V obci se dále nacházela pobočka České pošty, která byla otevřena pět dní v týdnu, z toho 

čtyřikrát také odpoledne. 
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Úprava obce, doprava 

Úprava obce 

Revitalizace centra obce Čistá 

Od roku 2009 do roku 2011 probíhala největší investiční akce v dějinách obce – Revitalizace 

centra obce Čistá. Na tento projekt získala obec dotaci z Evropské unie, konkrétně 

z Regionálního operačního programu – Rozvoje městských a venkovských oblastí.  

Obsahem projektu byla demolice stávajícího kulturního domu, vybudování nového 

víceúčelového zařízení pro kulturu, sport a spolkovou činnost či rekonstrukce dětského hřiště 

na zahradě mateřské školy. Dále vzniklo víceúčelové hřiště s umělou trávou a byly obnoveny 

hrací prvky na zahradě mateřské školy. Součástí budovaného areálu bylo též letní venkovní 

posezení, zpevněné venkovní jeviště pro letní společenské a kulturní akce, parkovací plocha 

pro šestnáct vozidel a bezbariérové řešení přístupových chodníků pro pěší u všech veřejných 

budov v centru obce. 

Součástí revitalizace byly dále sadové úpravy v osmi lokalitách. Vznikly odpočinkové zelené 

plochy doplněné mobiliářem pro relaxaci obyvatel, cykloturistů a návštěvníků obce. V rámci 

historické kontinuity a podpory soudržnosti obyvatel byla vrácena důstojnost osmi poškozeným 

sochám umístěným v zeleni, a to kompletními restaurátorskými pracemi. 

Datum zahájení prací bylo stanoveno na 1. červenec 2009. Termín ukončení prací pak na  

31. prosinec 2011. 

 

Financování projektu: 

 celkové výdaje projektu 27 306 859 Kč  

 celkové nezpůsobilé výdaje projektu 4 273 343 Kč  

 příjmy projektu 0 Kč  

 celkové způsobilé výdaje 23 033 516 Kč 

 

Způsobilé výdaje byly hrazeny v následujících poměrech těmito subjekty: 

 poskytnutá dotace 12 306 859 Kč 

o z toho prostředky z Evropského fondu regionálního rozvoje 11 309 175,82 Kč 

o z toho prostředky ze státního rozpočtu ČR 997 683,18 Kč  

 vlastní zdroje příjemce 10 726 657 Kč 

  

V průběhu projednávání realizace projektu se objevily některé negativní reakce ze strany 

občanů, zejména rodičů dětí mateřské školy. Týkaly se rozsáhlého záboru zahrady mateřské 

školy na úkor víceúčelového hřiště. Kritizován byl rovněž posun herních prvků na zahradě MŠ. 

Vedení obce se snažilo obavy občanů rozptýlit. 
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Rekonstrukce kostela sv. Mikuláše, biskupa 

Rekonstrukce kostela probíhala nepřetržitě od počátku 90. let, kdy se kostel nacházel 

v havarijním stavu. V letech 2007 – 2013 se pracovalo na opravě interiéru chrámu. V daném 

období došlo též k zániku Farnosti Čistá u Litomyšle, která byla převedena pod Litomyšl. 

 

Základní přehled průběhu rekonstrukce v jednotlivých letech: 

2008 – odstranění části dlažby v presbytáři a vnitřních omítek nejvíce poškozených vlhkem a 

degradací   

2009 – restaurátorský průzkum presbytáře s objevením vzácných renesančních maleb, sanace 

většiny vnitřních omítek, odstranění staré dlažby a hliněných náspů pod dlažbou v sakristii, 

presbytáři, transeptu a jižní boční lodi, položení geotextilie, štěrkového lože a přebroušené nové 

dlažby v sakristii a obroušené dlažby v presbytáři, v křížení transeptu a hlavní lodi, montáž 

nových pískovcových stupňů v transeptu 

2010 – položení přebroušené dlažby v transeptu do nového lože, odstranění staré dlažby a 

hliněných náspů v obou bočních lodích, položení přebroušené dlažby v bočních lodích do 

nového lože, montáž lešení v presbytáři, počátek restaurování klenby presbytáře, dokončení 

vnitřních omítek v bočních lodích 

2011 – dokončení restaurování klenby presbytáře 

2012 – odstranění dlažby a hliněných náspů v hlavní lodi, položení obroušené dlažby do nového 

lože ve východní části hlavní lodi, zrestaurování maleb na stěnách presbytáře a nápisu na vnitřní 

straně triumfálního oblouku  

2013 – dokončení vnitřních omítek v hlavní lodi, položení dlažby v severní části hlavní lodi, 

výmalba stěn v barokní části (transept a trojlodí), úprava lavic, finální úklid kostela 

 

Rekonstrukce chrámu byla velmi nákladná. Jen v roce 2010 bylo Římskokatolickou farností – 

proboštstvím Litomyšl proinvestováno v souvislosti s opravou interiéru kostela 646 308 Kč  

ve finančním plnění a 200 000,- Kč ve věcném plnění při pomocných pracích, kdy pomáhali 

někteří lidé z farnosti a skauti z Litomyšle.  

Obec Čistá přispěla v roce 2010 na opravu kostela částkou 50 000 Kč. 

Během prací byly restaurátorkou Evou Vymětalovou objeveny vzácné renesanční malby. 

Konkrétně se jednalo o renesanční malby a štukovou klenbu, kde se nacházejí erby Vratislava 

z Pernštejna, stavitele litomyšlského zámku. Znak rodu de Lara (Marie Manrique de Lara byla 

manželkou Vratislava) je zobrazen ve zjednodušené podobě kastilské věže. Na stropě 

presbytáře nechybí hlavičky andělíčků. Jsou stejné, jaké lze vidět v Litomyšli. Jen jsou 

několikrát menší. Vše bylo původně polychromované. Podle Evy Vymětalové se jedná o 

záležitost nadregionálního významu. 
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S historií kostela se ve sledovaném období pojí též obnovení pravidelného ručního zvonění před 

nedělními bohoslužbami a při jiných významných příležitostech, ke kterému došlo v roce 2014 

(předtím se naposledy pravidelně zvonilo mezi léty 1990 a 2000). Zvoníky se stali Štěpán 

Maiwald a Pavel Kuře. Po dlouhých letech také v kostele proběhl svatební obřad – vdávala se 

zde Terezie Hurychová ze Chmelíka, která je známá svou aktivitou u Lékařů bez hranic.  

 

Oprava sousoší Sv. Trojice a Křížové cesty vedoucí ke kostelu 

Sousoší Sv. Trojice pod hřbitovem a sedm zastavení Křížové cesty bylo restaurováno v rámci 

projektu Revitalizace centra obce. Dokončeno bylo v roce 2011. Restaurátorem byl Petr Šmejc 

z Litomyšle. 

 

Dále byly ve sledovaném období opraveny tyto památky: 

- kříž u kapličky na Brlence (příspěvek Nadace Občanského fóra), opraven v roce 2008 

- litinový kříž u hřbitova „Johann Mudrich a jiní dobrodinci 1848“, restaurováno v roce 

2010 

- křížek u čp. 97 

- kaplička na Brlence (oprava věže a střechy) 

- torzo kapličky v lese na Brlence – sanace a úprava torza; provedla obec ve spolupráci 

s Petrem Šmejcem za finančního přispění Lesů České republiky v roce 2011 

- novogotický náhrobek na hřbitově 

- děkanské náhrobky – nejstarší dochované náhrobky na hřbitově 

 

Přístavba ZŠ a oprava sociálního zařízení školy 

O prázdninách v roce 2007 byla odstraněna přístavba základní školy (nefunkční dřevník). Na 

stejném obvodu byla vystavěna dvoupodlažní přístavba a uzavřený dvorek. V prvním patře 

budovy vznikly prostory pro obecní knihovnu, dále pak šatna dětí a personálu. Ve druhém 

nadzemním podlaží (v podkroví) byla vybudována „Dílna výtvarné výchovy“ s keramickou 

pecí. Současně byly kompletně rekonstruovány prostory sociálního zařízení v prvním i druhém 

patře základní školy. Dále byly provedeny drobné úpravy tělocvičny a skladu tělocvičného 

nářadí. Dodavatelem stavby byla První litomyšlská stavební a.s.  

 

Oprava podlah a interiérů učeben základní školy 

V roce 2012 došlo k rozsáhlé rekonstrukci interiéru budovy základní školy. Ve třech učebnách 

byly vyměněny konstrukce podlah (původní dřevěné podlahy se dle pamětníků odjakživa velmi 

houpaly a vrzaly) za podlahy z ocelových nosníků s dřevěným roštem a velkoplošnými 

deskami.  

Ve třídách byly také vyměněny podlahové krytiny, rozvody vody, rozvody elektroinstalace, 

byla provedena oprava omítek.  
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V celé budově došlo k výměně oken. Dodavatelem stavebních prací bylo Stavební sdružení 

Boštík, okna dodal Proplast Ústí nad Orlicí, truhlářské práce provedl Václav Lněnička z Čisté, 

podlahářské práce firma Kortex Litomyšl. 

 

Rekonstrukce vedení nízkého napětí, rekonstrukce a výstavba veřejného osvětlení 

V letech 2011 – 2014 rekonstruovala společnost ČEZ vrchní vedení nízkého napětí. 

Rekonstrukce proběhla ve třech etapách a spočívala ve výměně sloupů a vodičů z let  

1931 – 1932 za izolované svazkové vodiče. Jednalo se o úsek od čp. 257 (Trávníčkovi) po 

Trstěnici. Současně byla na náklady obce nainstalována nová svítidla. V řadě případů bylo 

veřejné (resp. orientační) osvětlení posíleno montáží nových svítidel na dalších místech. 

V úseku od čp. 202 až po Trstěnici (pod Kromberkem) byl vybudován zcela nový úsek osvětlení 

v délce 350 m.  

 

Oprava obecního úřadu 

V roce 2013 byla provedena oprava budovy Obecního úřadu Čistá. Došlo k výměně původních 

dřevěných oken za plastová, budova byla částečně zateplena. Dále byly provedeny úpravy 

kanceláří OÚ. Celkové náklady činily 140 000 Kč, dodavatelem byl Proplast Ústí nad Orlicí. 

 

Výstavba venkovního jeviště u kulturního domu 

V roce 2013 bylo vybudováno zastřešení venkovního jeviště kulturního domu (jeviště vzniklo 

v rámci projektu Revitalizace centra obce). Náklady stavby činily přibližně 200 000 Kč.  

 

Obnova obvodového a střešního pláště budovy základní školy 

V roce 2013 byla provedena rekonstrukce střechy budovy základní školy. Dodavatelem byl 

místní pokrývač Zdeněk Štýbnar. Dále byla opravena fasáda – dodavatelem bylo Stavební 

sdružení Boštík s.r.o. z Poříčí u Litomyšle.  

 

Hřiště snů 

V letech 2013 a 2014 byl realizován projekt Hřiště snů. Spočíval v tom, že si samy děti (v tomto 

případě žáci ZŠ a MŠ v Čisté) navrhly podobu hřiště, které bylo následně vybudováno pod 

základní školou. Děti vyráběly herní prvky z dřívek, modelíny, papíru i víček od pet lahví. 

Některé je malovaly. Na novém hřišti mají děti k dispozici mimo jiné kruhovou houpačku, 

skluzavku či horolezeckou stěnu. Celkové náklady na stavbu se vyšplhaly na půl milionu korun. 

Obec však získala na realizaci projektu dotaci ve výši téměř 312 000 Kč z Ministerstva pro 

místní rozvoj. Kromě nového hřiště pod základní školou došlo také k vylepšení hřiště u školky. 

Herní prvky byly též instalovány u horního obchodu Jednoty. 
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Odkanalizování obce Čistá 

O přípravě vybudování kanalizace se v obci hovořilo přibližně od roku 2006. V roce 2007 byla 

obec Čistá, stejně jako sousední obce Trstěnice a Benátky, podle směrnice 91/271 EHS o čistění 

městských odpadních vod a podle platných zákonů součástí tzv. Aglomerace Litomyšl. Měla 

povinnost vyřešit do konce roku 2010 odkanalizování a přiměřené čištění odpadních vod. 

Z toho důvodu přistoupila obec k zadání projektové dokumentace pro územní řízení a stavební 

povolení „Odkanalizování obce Čistá“.  Stavba obsahovala více než 12 km gravitačních stok, 

čtrnáct přečerpávacích stanic k překonání vodních toků a jiných terénních nerovností a přibližně 

300 přípojek k jednotlivým domácnostem zakončených kontrolní šachtou. 

V roce 2009 obec na základě zpracovaného projektu (cena za vybudování tehdy gravitační 

kanalizace činila 140 milionů) požádala o dotaci. Žádost však byla z důvodu vysokých 

finančních nákladů zamítnuta.  

V roce 2010 byla právě s ohledem na vysokou předpokládanou pořizovací cenu dokumentace 

přepracována tak, že hlavní stoka byla ponechána jako gravitační s pěti přečerpávacími 

stanicemi. Všech dvaadvacet vedlejších stok bylo navrženo jako tlakové s čerpací jednotkou u 

každé domovní přípojky. Stalo se tak po řadě jednání a opakovaných projednáváních na 

zastupitelstvu obce. S tímto technickým řešením obec podala žádost o dotaci z Operačního 

programu životního prostředí a rozhodnutím Státního fondu životního prostředí z 28. května 

2013 byla dotace přidělena. Předpokládané náklady stavby byly asi 83 mil. Kč bez DPH, dotace 

činila přibližně 69 mil. Kč.  

Informace o změnách projektu Odkanalizování obce Čistá se však do obecného povědomí 

drtivé většiny občanů dostala až v polovině roku 2013, kdy domácnosti obdržely Obecní 

zpravodaj č. 2, ve kterém byly tyto změny popsány. Podle nové koncepce šlo o kombinaci 

gravitační a tlakové kanalizace. V textu ale byly zmíněny i jiné varianty čištění (např. septik se 

zemním filtrem). Řada občanů proto pochopila, že si bude moci variantu čištění odpadních vod 

zvolit. 

Přibližně v polovině prosince 2013 však majitelé nemovitostí obdrželi do schránek od Obce 

Čistá obálku, ve které kromě dopisu starosty obce byla žádost obce  o udělení "Plné moci Obci 

Čistá k zastupování ve všech úkonech týkajících se Projektu kanalizačních přípojek - Čistá",  a 

žádost firmy Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a. s. Praha  o vyplnění formuláře "Souhlas 

vlastníka nemovitosti pro územní řízení". Rovněž byl přiložen plánek  včetně zakreslení vedení 

kanalizace a typu přípojky (gravitační, tlakové). Příslušné dokumenty měly být odevzdány na 

obecní úřad do 3. ledna 2014.  

Pro řadu občanů znamenala výše uvedená informace nemilé překvapení. S majiteli nemovitostí, 

minimálně s těmi, u kterých došlo ke změnám v typu přípojky (což se týkalo přibližně sto 

padesáti domácností)  totiž neproběhlo žádné předchozí jednání. Vše bylo řešeno pouze 

veřejnými vyhláškami během schvalování změn ve vodoprávním řízení, obecnou informací v 

Obecním zpravodaji č. 2  a následně až v prosinci 2013 zmíněným dopisem. Skupina občanů 

se proto obrátila na starostu obce s žádostí o schůzku. Ta se uskutečnila 23. prosince 2013. 

Zde byli občané v úvodním slově informováni o předchozích jednáních na Státním fondu 

životního prostředí, Pardubickém kraji a dalších institucích, dále o rozdílech ve finančních 

nákladech při změně koncepce,  a také o skutečnosti, že žádné další varianty čistění 

nepřicházejí v úvahu. Kromě toho byly zcela nebo částečně zodpovězeny dotazy ze strany 
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veřejnosti. S touto situací se však řada občanů odmítla smířit, a proto žádali o 

zorganizování dalších veřejných jednání se zastupiteli, kde by tato problematika byla s občany 

dále  diskutována. Na základě této žádosti došlo ke čtyřem setkáním v průběhu února 2014. Při 

nich se ukázalo, že nespokojenost občanů s navrhovaným řešením je zcela zásadní. Obec proto 

rozeslala majitelům nemovitostí anketní lístek, v němž se mohli vyjádřit, zda s navrženým 

projektem Odkanalizování obce Čistá souhlasí či nesouhlasí. Ankety se zúčastnilo 181 

domácností. "Pro" pokračování projektu se vyjádřilo 40 domácností, "proti" 136 a "nevím" se 

vyjádřilo 5 domácností. Na základě výsledků ankety, s ohledem na reakce občanů na schůzkách 

ve dnech 3. až 6. února a s přihlédnutím k obsahu diskuze na webových stránkách obce 

zastupitelstvo na své chůzi 24. února 2014 rozhodlo o zastavení přípravy realizace projektu 

Odkanalizování obce Čistá. Zároveň zastupitelstvo pověřilo starostu obce, aby oznámil toto 

rozhodnutí Státnímu fondu životního prostředí (poskytovateli dotace), sousedním obcím 

Benátkám a Trstěnici, stejně jako všem kompetentním úřadům. 

 

Doprava 

Občané měli v letech 2007 – 2014 několikrát denně přímé spojení do Litomyšle a Svitav 

(autobusová linka číslo 680 811 Svitavy – Vendolí – Trstěnice - Litomyšl), s přestupem pak 

dále mj. do Brna, Luhačovic, Olomouce, Prostějova, Pardubic, Hradce Králové, Liberce či 

Prahy.  

Provozovatelem autobusové dopravy v obci byla společnost ČSAD Ústí nad Orlicí patřící do 

koncernu ICOM transport Jihlava, několik měsíců také Jaroslav Hnát z Radiměře. Cestující 

jezdili (v případě ČSAD) moderními autobusy značky Mercedes-Benz. V případě Jaroslava 

Hnáta se jednalo o starší vozy někdejší Karosy (výrobní řada 700 a 900). 

V roce 2011 byla v Pardubickém kraji provedena reorganizace veřejné dopravy. Jejím 

organizátorem se nově stala společnost OREDO. Na některých místech kraje došlo k výrazným 

změnám (časů odjezdů autobusů, ale i trasování linek), které u mnohých občanů vyvolaly 

odpor. Také v obci se objevilo několik připomínek, které byly s výše uvedenou společností 

řešeny. Po prvotním přidání řady spojů (často nesmyslných) došlo po několika měsících k jejich 

redukci.  
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Politický vývoj obce 

Politické názory občanů obce ukazují zejména výsledky voleb v letech 2007 – 2014 (uváděny 

pouze údaje za obec Čistá; pro zpřehlednění jsou ponechána jen ta politická uskupení, která 

v obci získala hlasy)1. 

Volby do Evropského parlamentu 

Rok 2009 

Strana Platné hlasy 

číslo Název celkem v % 

2 Křesťanská a demokratická unie - 

Československá strana lidová 

27 20,61 

3 Věci veřejné 2 1,52 

4 Občanská demokratická strana 27 20,61 

5 Suverenita 2 1,52 

6 Volte Pravý blok - www.cibulka.net 1 0,76 

9 Evropská demokratická strana 5 3,81 

14 SDŽ – Strana důstojného života 1 0,76 

15 Humanistická strana 1 0,76 

21 Komunistická strana Čech a Moravy 22 16,79 

22 "STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ - VAŠE 

ALTERNATIVA" 

3 2,29 

23 Strana svobodných občanů 9 6,87 

25 Balbínova poetická strana 2 1,52 

26 Strana zelených 1 0,76 

31 Dělnická strana 1 0,76 

33 Česká strana sociálně demokratická 27 20,61 

 

  

                                                           
1 Zdroj: www.volby.cz.  

http://www.volby.cz/


16 
 

Rok 2014 

Strana Platné hlasy 

číslo Název celkem v % 

1 SNK Evropští demokraté 1 1,29 

5 Křesťanská a demokratická unie – 

Československá strana lidová 

24 31,16 

6 Strana zdravého rozumu – NECHCEME 

EURO 

1 1,29 

7 Koalice TOP 09 a STAN 11 14,28 

10 Komunistická strana Čech a Moravy 6 7,79 

14 Česká strana sociálně demokratická 7 9,09 

16 ANO 2011 6 7,79 

19 Česká strana regionů 1 1,29 

20 Občanská demokratická strana 2 2,59 

22 Úsvit přímé demokracie T. Okamury 3 3,89 

23 Strana zelených 2 2,59 

24 Strana svobodných občanů 3 3,89 

29 Koalice DSSS a SPE 1 1,29 

32 Česká pirátská strana 8 10,38 

37 Občanská konzervativní strana 1 1,29 

 

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 

Rok 2010 

 

Strana Platné hlasy 

číslo Název celkem v % 

1 OBČANÉ.CZ 1 0,23 

4 Věci veřejné 65 15,11 

6 Komunistická strana Čech a Moravy 65 15,11 
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9 Česká strana sociálně demokratická 102 23,72 

13 Strana Práv Občanů ZEMANOVCI 16 3,72 

15 TOP 09 50 11,62 

17 Křesťanská a  demokratická unie – 

Československá strana lidová 

28 6,51 

18 Volte Pravý blok www.cibulka.net 9 2,09 

20 Strana zelených 5 1,16 

21 Suverenita – blok J. Bobošíkové 16 3,72 

23 Česká pirátská strana 6 1,39 

24 Dělnická strana sociální spravedlnosti 2 0,46 

25 Strana svobodných občanů 5 1,16 

26 Občanská demokratická strana 60 13,95 

 

Rok 2013 

 

Strana Platné hlasy 

číslo Název celkem v % 

1 Česká strana sociálně demokratická 73 18,34 

2 Strana svobodných občanů 12 3,01 

3 Česká pirátská strana 8 2,01 

4 TOP 09 22 5,52 

6 Občanská demokratická strana 20 5,02 

9 Politické hnutí Změna 7 1,75 

10 Strana soukromníků ČR 1 0,25 

11 Křesťanská a demokratická unie – 

Československá strana lidová 

31 7,78 

13 Suverenita – Strana zdravého rozumu 1 0,25 

15 Strana Práv Občanů ZEMANOVCI 6 1,50 

17 Úsvit přímé demokracie T. Okamury 29 7,28 
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18 Dělnická strana sociální spravedlnosti 10 2,51 

20 ANO 2011 81 20,35 

21 Komunistická strana Čech a Moravy 89 22,36 

22 LEV 21 – Národní socialisté 2 0,50 

23 Strana zelených 6 1,50 

 

 

Volby do Senátu Parlamentu České republiky 

Rok 2012 

Kandidát 
Volební 

strana 

Navrhuj. 

strana 

Politická 

přísl. 

Počty hlasů % hlasů 

číslo 
příjmení, 

jméno, tituly 

1. 

kolo 

2. 

kolo 

1. 

kolo 

2. 

kolo 

1 Bebarová 

Rujbrová Z. 

JUDr. 

KSČM KSČM KSČM 45 31 21,84 36,47 

2 Vodička  

Stanislav 

SsČR SsČR BEZPP 13 X 6,31 X 

3 Štěpánová  

Hana Mgr. 

TOP+ST

AN 

STAN STAN 36 X 17,47 X 

4 Čadílek  

Harald 

MUDr. 

ODS ODS ODS 30 X 14,56 X 

5 Stříteský  

Vojtěch 

KDU-

ČSL 

KDU-

ČSL 

BEZPP 43 X 20,87 X 

*7 Martínek  

Radko Mgr. 

ČSSD ČSSD ČSSD 39 54 18,93 63,52 

 

Senátorem za volební obvod Svitavy byl zvolen Mgr. Radko Martínek z ČSSD. 
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Volby do zastupitelstev krajů 

Rok 2008 

Kandidátní listina Platné hlasy 

číslo Název celkem v % 

1 Komunistická strana Čech a Moravy 32 13,61 

4 Strana drobných živnostníků a podnikatelů 4 1,70 

8 S.O.S. pro kraj 1 0,42 

9 "Nezávislí starostové pro kraj" 16 6,80 

11 Koalice pro Pardubický kraj 42 17,87 

18 Strana zelených 1 0,42 

32 Strana zdravého rozumu 2 0,85 

 

 

 

 

 

Rok 2012 

Kandidátní listina Platné hlasy 

číslo název celkem v % 

 

53 DSSS - STOP NEPŘIZPŮSOBIVÝM! 3 1,35 

55 Koalice pro Pardubický kraj 34 15,38 

57 Suverenita – Strana zdravého rozumu 8 3,61 

60 Česká strana sociálně demokratická 43 19,45 

47 Občanská demokratická strana 42 17,87 

48 Česká strana sociálně demokratická 93 39,57 

53 Dělnická strana - zrušení poplatků ve 

zdravotnictví 

2 0,85 

8 Strana Práv Občanů ZEMANOVCI 10 4,52 

16 Strana soukromníků ČR 6 2,71 

22 Národní socialisté – levice 21. stol. 1 0,45 

26 NEZÁVISLÍ 6 2,71 

28 Východočeši 8 3,61 

35 "Sdružení sportů České republiky" 2 0,90 

43 Komunistická strana Čech a Moravy 46 20,81 

51 Strana zelených 4 1,80 
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70 Občanská demokratická strana 20 9,04 

77 Strana svobodných občanů 9 4,07 

79 TOP 09 a Starostové pro PAK 16 7,23 

83 Komunistická strana Československa 1 0,45 

93 Česká pirátská strana 4 1,80 

 

Volby do zastupitelstva obce (červeně označeni zvolení zastupitelé) 

Rok 2010  

Voliči 

v seznamu 

Vydané 

obálky 

Volební 

účast v % 

Odevzdané 

obálky 

Platné 

hlasy 

720 378 52,50 378 4 934 

 

Kandidátní listina Hlasy 

číslo Název abs. v % 

1 TJ SOKOL ČISTÁ, SNK 1 086 22,01 

2 Volební SNK 1 747 35,41 

3 SNK Čistá 2010 2 101 42,58 

 

Kandidátní listina: TJ SOKOL ČISTÁ, SNK 

Platné hlasy celkem:  1 086 

Kandidát Počet hlasů 
Pořadí 

zvolení 

/náhradníka 

Mandát 
poř. 

číslo 
příjmení, jméno, tituly abs. v % 

1 Stibůrek Jiří 102 9,39 2 * 

2 Nepraš Marcel 81 7,45 4 - 

3 Kleinerová Radka 85 7,82 3 - 

4 Němec Pavel 64 5,89 5 - 

http://www.volby.cz/pls/kv2010/kv111111?xjazyk=CZ&xid=1&xdz=1&xnumnuts=5303&xobec=577944&xobecnaz=%C8ist%E1+&xokrsek=1&xstrana=902&xstat=0&xvyber=0
http://www.volby.cz/pls/kv2010/kv111111?xjazyk=CZ&xid=1&xdz=1&xnumnuts=5303&xobec=577944&xobecnaz=%C8ist%E1+&xokrsek=1&xstrana=903&xstat=0&xvyber=0
http://www.volby.cz/pls/kv2010/kv111111?xjazyk=CZ&xid=1&xdz=1&xnumnuts=5303&xobec=577944&xobecnaz=%C8ist%E1+&xokrsek=1&xstrana=901&xstat=0&xvyber=0
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5 Klusoň Pavel 88 8,10 2 - 

6 Doskočil Josef 54 4,97 6 - 

7 Stříteská Jana 73 6,72 7 - 

8 Klusoň Josef 50 4,60 8 - 

9 Bartošová Vlasta 60 5,52 9 - 

10 Stibůrková Irena 39 3,59 10 - 

11 Holec Radek 94 8,65 3 * 

12 Rambousek Josef 44 4,05 11 - 

13 Broulík Tomáš 42 3,86 12 - 

14 Boštík Jan DiS. 89 8,19 1 - 

15 Stříteský Petr 121 11,14 1 * 

 

Kandidátní listina: Volební SNK 

Platné hlasy celkem:  1 747 

Kandidát Počet hlasů 
Pořadí 

zvolení 

/náhradníka 

Mandát 
poř. 

číslo 
příjmení, jméno, tituly abs. v % 

1 Hurych Jaromír 193 11,04 3 * 

2 Vojáčková Petra 199 11,39 2 * 

3 Beneš František 152 8,70 4 * 

4 Klusoň Radek Mgr. 234 13,39 1 * 

5 Křivka Petr 109 6,23 5 * 

6 Hladíková Věra 117 6,69 1 - 

7 Žrout Milan 95 5,43 2 - 

8 Hladík Vlastimil 117 6,69 3 - 

9 Vašina Josef 115 6,58 4 - 

10 Klusoň Vladimír 82 4,69 5 - 
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11 Vejrychová Lenka 57 3,26 6 - 

12 Pakostová Dana 85 4,86 7 - 

13 Vašina Oldřich 89 5,09 8 - 

14 Krása Pavel 46 2,63 9 - 

15 Stříteská Hana 57 3,26 10 - 

 

Kandidátní listina: SNK Čistá 2010 

Platné hlasy celkem:  2 101 

Kandidát Počet hlasů 
Pořadí 

zvolení 

/náhradníka 

Mandát 
poř. 

číslo 
příjmení, jméno, tituly abs. v % 

1 Pavliš Bohumil 190 9,04 1 * 

2 Simonová Martina Mgr. 176 8,37 4 * 

3 Kuře Pavel Mgr. 181 8,61 3 * 

4 Chleboun Radek 152 7,23 7 * 

5 Pekáriková Jana Mgr. 165 7,85 5 * 

6 Jůza Jaroslav 182 8,66 2 * 

7 Maiwald Arnošt 147 6,99 1 - 

8 Stříteská Lenka 127 6,04 2 - 

9 Kmošek Ladislav 115 5,47 3 - 

10 Bačovský Evžen 67 3,18 4 - 

11 Mazůrková Alena 140 6,66 5 - 

12 Franková Marcela 158 7,52 6 * 

13 Frodlová Ludmila 80 3,80 6 - 

14 Buben Miroslav 94 4,47 7 - 

15 Lněnička Václav 127 6,04 8 - 

 

Starostou obce byl zvolen Bohumil Pavliš, místostarostou Radek Klusoň. 
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Rok 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

Kandidátní listina: VOL. SDR. PRO OBEC ČISTÁ, SNK 

Platné hlasy celkem:  788 

Kandidát Počet hlasů 
Pořadí 

zvolení 

/náhradníka 

Mandát 
poř. 

číslo 
příjmení, jméno, tituly abs. v % 

1 Stibůrek Jiří 86 10,91 1 - 

2 Boštík Jan DiS. 115 14,59 1 * 

3 Holec Radek 83 10,53 2 - 

4 Kmošek Ladislav 90 11,42 2 * 

5 Němec Pavel 33 4,18 4 - 

6 Lenoch Petr 33 4,18 5 - 

7 Nepraš Marcel 34 4,31 6 - 

Voliči 

v seznamu 

Vydané 

obálky 

Volební 

účast v % 

Odevzdané 

obálky 

Platné 

hlasy 

757 417 55,09 417 5 435 

Kandidátní listina Hlasy 

číslo název abs. v % 

1 VOL. SDR. PRO OBEC ČISTÁ, 

SNK 

788 14,50 

2 SNK ČISTÁ 2014 1 941 35,71 

3 "Občané občanům II", SNK 600 11,04 

4 "Občané občanům I", SNK 970 17,85 

5 VOL. SDR. NEZ. KAND. 

ČISTÁ, SNK 

1 136 20,90 

http://www.volby.cz/pls/kv2014/kv111111?xjazyk=CZ&xid=0&xdz=1&xnumnuts=5303&xobec=577944&xokrsek=1&xstrana=903&xstat=0&xvyber=0
http://www.volby.cz/pls/kv2014/kv111111?xjazyk=CZ&xid=0&xdz=1&xnumnuts=5303&xobec=577944&xokrsek=1&xstrana=904&xstat=0&xvyber=0
http://www.volby.cz/pls/kv2014/kv111111?xjazyk=CZ&xid=0&xdz=1&xnumnuts=5303&xobec=577944&xokrsek=1&xstrana=902&xstat=0&xvyber=0
http://www.volby.cz/pls/kv2014/kv111111?xjazyk=CZ&xid=0&xdz=1&xnumnuts=5303&xobec=577944&xokrsek=1&xstrana=901&xstat=0&xvyber=0
http://www.volby.cz/pls/kv2014/kv111111?xjazyk=CZ&xid=0&xdz=1&xnumnuts=5303&xobec=577944&xokrsek=1&xstrana=905&xstat=0&xvyber=0
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8 Broulík Tomáš 32 4,06 7 - 

9 Klusoň Josef 26 3,29 8 - 

10 Kmošek Jaroslav 53 6,72 9 - 

11 Padělek Martin 34 4,31 10 - 

12 Čapek Petr 27 3,42 11 - 

13 Kopecká Jaroslava 18 2,28 12 - 

14 Stříteský Martin 76 9,64 3 - 

15 Klusoň Pavel 48 6,09 13 - 

 

Kandidátní listina: SNK ČISTÁ 2014 

Platné hlasy celkem:  1 941 

Kandidát Počet hlasů 
Pořadí 

zvolení 

/náhradníka 

Mandát 
poř. 

číslo 
příjmení, jméno, tituly abs. v % 

1 Pavliš Bohumil 231 11,90 1 * 

2 Kuře Pavel Mgr. 189 9,73 3 * 

3 Pekáriková Jana Mgr. 168 8,65 4 * 

4 Lenoch Miroslav 92 4,73 1 - 

5 Franková Marcela 168 8,65 5 * 

6 Dřínovský Petr Mgr. 211 10,87 2 * 

7 Lopaurová Miluše 158 8,14 6 * 

8 Vašina Josef DiS. 101 5,20 2 - 

9 Mazůrková Alena 72 3,70 3 - 

10 Skalický Jiří Ing. 104 5,35 4 - 

11 Buben Miroslav 84 4,32 5 - 

12 Simon Václav Ing. 131 6,74 6 - 

13 Šedivý Milan 80 4,12 7 - 
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14 Lněnička Václav 83 4,27 8 - 

15 Bačovský Evžen 69 3,55 9 - 

 

Kandidátní listina: "Občané občanům I", SNK 

Platné hlasy celkem:  970 

Kandidát Počet hlasů 
Pořadí 

zvolení 

/náhradníka 

Mandát 
poř. 

číslo 
příjmení, jméno, tituly abs. v % 

1 Kleinerová Radka 65 6,70 2 - 

2 Šrámková Hana Mgr. 68 7,01 3 - 

3 Stříteská Lenka 85 8,76 3 * 

4 Stránský Jiří 65 6,70 4 - 

5 Janák Miroslav 50 5,15 5 - 

6 Kučerová Ilona 71 7,31 1 - 

7 Sedláčková Zuzana 34 3,50 6 - 

8 Vomáčka Václav 38 3,91 7 - 

9 Kmošková Blanka 101 10,41 2 * 

10 Jůzová Dagmar Mgr. 143 14,74 1 * 

11 Stříteská Lenka 62 6,39 8 - 

12 Jůza Pavel 44 4,53 9 - 

13 Doskočil Josef 45 4,63 10 - 

14 Cvrk František 34 3,50 11 - 

15 Lipavský Roman 65 6,70 12 - 
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Kandidátní listina: "Občané občanům II", SNK 

Platné hlasy celkem:  600 

Kandidát Počet hlasů 
Pořadí 

zvolení 

/náhradníka 

Mandát 
poř. 

číslo 
příjmení, jméno, tituly abs. v % 

1 Sturc Josef 64 10,66 2 - 

2 Palichová Dana Ing. 53 8,83 4 - 

3 Švejcar Stanislav Mgr. 89 14,83 1 * 

4 Kroulíková Pavla 36 6,00 5 - 

5 Stránský Jiří 33 5,50 6 - 

6 Kodym Jakub 35 5,83 7 - 

7 Borek Leoš 43 7,16 8 - 

8 Kmošek Martin 56 9,33 3 - 

9 Bartošová Vlasta 31 5,16 9 - 

10 Hošková Leona 22 3,66 10 - 

11 Landsmannová Michaela Bc. DiS. 42 7,00 11 - 

12 Kmošek Petr 70 11,66 1 - 

13 Marek Václav 6 1,00 12 - 

14 Štorková Marie 10 1,66 13 - 

15 Klejchová Petra 10 1,66 14 - 

 

Kandidátní listina: VOL. SDR. NEZ. KAND. ČISTÁ, SNK 

Platné hlasy celkem:  1 136 

Kandidát Počet hlasů 
Pořadí 

zvolení 

/náhradníka 

Mandát 
poř. 

číslo 
příjmení, jméno, tituly abs. v % 

1 Jůza Jaroslav 124 10,91 3 * 

2 Křivka Petr 123 10,82 1 - 
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3 Klusoň Radek Mgr. 168 14,78 1 * 

4 Maiwald Štěpán 163 14,34 2 * 

5 Elčkner Jiří 93 8,18 2 - 

6 Vejrychová Lenka 49 4,31 3 - 

7 Pavlišová Ludmila DiS. 65 5,72 4 - 

8 Vašina Oldřich 76 6,69 5 - 

9 Smetanová Kateřina 33 2,90 6 - 

10 Kořízek Richard 43 3,78 7 - 

11 Binková Marcela 45 3,96 8 - 

12 Klusoň Vladimír 37 3,25 9 - 

13 Pakostová Dana 43 3,78 10 - 

14 Vašina Zdeněk 29 2,55 11 - 

15 Benešová Hana 45 3,96 12 - 

 

Starostou obce byl zvolen Bohumil Pavliš, místostarostou Jaroslav Jůza. 
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Kulturní a společenský život obce 

Obec Čistá má velice bohatý a pestrý kulturní a společenský život. Ten zajišťují různé spolky 

v obci působící, mateřská a základní škola, obecní knihovna či sama obec.  

K nejvýraznějším akcím posledních let patřily oslava 130. výročí založení Sboru dobrovolných 

hasičů Čistá v roce 2008, Světový běh harmonie v roce 2010, slavnostní otevření nového 

kulturního domu v roce 2011 či Vítání adventu spojené se znovuotevřením kostela sv. Mikuláše 

po jeho celkové rekonstrukci, k němuž došlo v roce 2013. 

Vybudování moderního zázemí v podobě kulturního domu umožnilo pořádat celou řadu 

pravidelných akcí pro děti i dospělé. Za všechny lze jmenovat obecní Babský bál, Jiřinkový 

ples, taneční pro začátečníky i pokročilé či dětský karneval. Kulturní dům využívaly rovněž 

místní spolky (například k pořádání plesů), stejně jako Základní škola a Mateřská škola Čistá 

(mimo jiné pro představení ke Dni matek).  

Z dalších kulturních a společenských aktivit v obci je možné zmínit Peklo v hasičárně, které 

pořádal Sbor dobrovolných hasičů, rozsvěcení vánočního stromu či pravidelnou účast  

v Tříkrálové sbírce. 

Jak bylo zmíněno výše, na bohatém kulturním a společenském životě se výraznou měrou 

podílejí spolky. Ke konci roku 2014 v obci mj. působily: SDH Čistá, TJ Sokol Čistá, HC Čistá, 

Sbor pro občanské záležitosti, Babinec, Myslivecké sdružení Čistá či Svaz chovatelů drobného 

hospodářského zvířectva. Aktivně činní byli též chovatelé včel (spolek včelařů pro oblast 

Litomyšle a okolí byl založen již v roce 1906), holubů a řada dalších. 

 

Sbor dobrovolných hasičů 

SDH funguje v obci od roku 1878. Založen byl 20. června při slavnosti posvěcení obrazu  

sv. Aloise v chrámu sv. Mikuláše, biskupa. Tehdy se jednalo o sbor německý. V letech 2007 – 

2014 měl SDH 60 - 75 dospělých členů a 10 – 20 dětí (podrobněji viz níže).  

Sbor dobrovolných hasičů je velmi aktivním spolkem. Jeho členové se ve sledovaném období 

účastnili okrskových soutěží, pořádali Memoriál Vladimíra Tauera, v roce 2010 se účastnili 

rekordu v dálkové přepravě vody, v roce 2012 organizovali okresní soutěž Plamen apod. Každý 

rok navíc mnozí členové sboru připravovali týdenní letní tábor pro děti, pořádali zábavy, plesy 

či společenská posezení. Od roku 2010 byl pravidelně pořádán hasičský den pro děti, tradiční 

vesnická zabíjačka a Peklo v hasičárně. 

 

Výjezdová jednotka čítala v celém sledovaném období 18 – 20 členů. Pomáhala při požárech, 

dopravních nehodách či záplavách (přehled zásahů v daném období viz níže). 

Technické vybavení výjezdové jednotky na konci roku 2014: 

- Tatra 815 6x6 

- Avia 31DA 

- Opel Movano 
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Základní přehled činnosti SDH v letech 2007 – 2014 (informace o výjezdové jednotce 

v letech 2007 – 2009 nejsou kompletní): 

Rok 2007 

Sbor dobrovolných hasičů 

- měl 80 členů, z toho 68 dospělých a 12 dětí 

- starostou byl Josef Lopaur 

 

Výjezdová jednotka zasahovala: 

- 19. ledna obdržela jednotka SDH v Čisté zprávu s prosbou o pomoc při odklízení 

následků noční vichřice. Jednalo se o spadlý strom v Benátkách, který zasáhl právě 

projíždějící vozidlo Škoda Forman, dráty elektrického vedení a dům na protilehlém kraji 

vozovky. Dráty elektrického vedení byly pod napětím, bylo tedy nutné vyčkat příjezdu 

pracovníků společnosti ČEZ, kteří provedli vypnutí elektrického proudu.  

 

Rok 2008 

Sbor dobrovolných hasičů 

- měl 77 členů, z toho 62 dospělých a 15 dětí 

- starostou byl Josef Lopaur 

- 28. června slavil SDH 130. výročí svého založení. Do Čisté se sjeli hasiči z obcí se 

stejným názvem z celé republiky. Do vesnice dorazili dobrovolníci od Rakovníku, 

z Krkonoš a z Čisté u Horek. Oslavy založení sboru hasičů navíc zastupitelé spojili se 

srazem rodáků a přátel obce. Při tomto výročí byla výjezdové jednotce slavnostně 

předána repasovaná Tatra 815, která byla získána za velkého přičinění Arnošta 

Maiwalda st. 

 

Výjezdová jednotka zasahovala: 

- 6. listopadu při požáru sila na obilí v Janově 

- 16. prosince při požáru zemědělské usedlosti v Koclířově  

- 23. prosince při požáru kravína na Pohodlí 

- 25. - 26. prosince při požáru drůbežárny ZD v Čisté 

- 29. prosince při požáru domu v Trstěnici 

- 31. prosince při požáru zahradní chaty v Litomyšli 

 

Rok 2009 

Sbor dobrovolných hasičů 

- měl 83 členů, z toho 68 dospělých a 15 dětí 
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- 27. června jel místní sbor navštívit SDH Čistá u Horek (při příležitosti 130. výročí 

založení tamního sboru) 

- 3. září vyšel ve Svitavském deníku článek o SDH Čistá (zrekapitulována historie i 

současnost sboru, obrazová dokumentace vybraných zásahů) 

- uskutečnily se volby vedení sboru – starostou se stal Radek Klusoň 

 

Výjezdová jednotka zasahovala: 

- 22. července se zasáhly Litomyšlsko přívalové deště. Výjezdová jednotka zasahovala 

na Smetanově náměstí v Litomyšli (vozidla Tatra 815 i Avia), kde byl místy až jeden 

metr vody 

 

Rok 2010 

Sbor dobrovolných hasičů 

- měl 87 členů, z toho 68 dospělých a 15 dětí 

- ve dnech 7. – 8. května se SDH účastnil rekordu v dálkové přepravě vody. Rekord 

spočíval v dopravě vody s pomocí potahových stříkaček z Dolní Loučky na vrchol 

Devíti skal. Jednalo se o dopravu vody v délce 63,46 km s převýšením 541 metrů. 

Zúčastnilo se jej 287 sborů dobrovolných hasičů z celé ČR 

- starostou sboru byl Radek Klusoň 

 

Výjezdová jednotka zasahovala či pomáhala: 

- 9. února při požáru budovy pro údržbu a opravy vozidel v Benátkách 

- 23. června při požáru kotelny krytého bazénu v Litomyšli 

- 5. srpna při požáru slámy a strniště na poli v Čisté 

- 15. srpna s hledáním ztraceného houbaře ve Chmelíku 

- 17. srpna při odstraňování překážek na silnici v Čisté 

- 19. srpna při požáru nízké budovy v Litomyšli 

- 7. října při požáru na Vertexu v Litomyšli 

- 28. října při požáru rodinného domu č. p. 188. Hořela celá obytná část. Po uhašení bylo 

nutné rozebrat střešní konstrukci a zajistit dohlídání požářiště. 2. listopadu bylo nutné 

rozebrat stropní konstrukci z důvodu skrytých ohnisek a jejich dohašení. 

- 27. listopadu při dopravní nehodě v Benátkách (odstranění vozidla z komunikace) 

- 17. prosince při požáru kotelny ZD Karle 

- 18. prosince při požáru sušky výroby perlinky v Litomyšli (Vertex) 

 

Rok 2011 

Sbor dobrovolných hasičů 

- měl 86 členů, z toho 65 dospělých a 21 dětí 

- ve dnech 26. – 27. listopadu se sbor účastnil otevření nového kulturního domu v Čisté 
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- starostou sboru byl Radek Klusoň 

 

Výjezdová jednotka zasahovala: 

- 22. března při požáru přepravního kontejneru na komunální odpad Litomyšl – Kornice 

- 19. dubna při požáru odpadkového koše a stěny zastávky v Čisté „Pohostinství U 

Chlebounů“ 

- 10. června při požáru skládky pneumatik v Boru u Skutče 

- 24. června při požáru školy v Trstěnici – evakuace osob (námětové cvičení) 

- 26. července při požáru zemědělského objektu pro skladování pevných a sypkých hmot 

v Litomyšli 

- 12. září při požáru stohu na Pohodlí 

- 9. listopadu při požáru osobního automobilu v Litomyšli 

- 10. listopadu při požáru Charitního domova Mendryka 

 

Rok 2012 

Sbor dobrovolných hasičů 

- měl 86 členů, z toho 65 dospělých a 21 dětí 

- ve dnech 25. – 26. května pořádal místní sbor ve spolupráci s Okresním sdružením 

hasičů ve Svitavách okresní kolo hry Plamen, kterého se zúčastnila družstva dětí ze 

svitavského okresu. Přibližně se jednalo o 450 dětí a 100 dospělých – rozhodčích a 

vedoucích. Hlavními organizátory soutěží byli Jiří Lopaur, Radek Klusoň a Josef Jiruše, 

starosta Okresního sdružení hasičů ve Svitavách. 

- starostou sboru byl Radek Klusoň 

 

Výjezdová jednotka zasahovala: 

- 12. února při požáru osobního automobilu v Čisté, č. p. 292 

- 14. února při požáru budovy pro skladování zemědělských produktů (likvidace požáru 

sena) v Čisté, č. p. 396 

- 24. února při požáru kotelny rodinného domu ve Chmelíku, č. p. 9 

- 6. března při požáru skladu průmyslového zboží v Litomyšli, Lány 491 

- 25. května při požáru kuchyně v bytovém domě v Litomyšli, Dukelská 977 

- 7. června při požáru bioplynové stanice v Trstěnici (námětové cvičení) 

- 6. července při požáru rodinného domu v Osíku, č. p. 292 

- 6. července při odstraňování spadlých stromů v Desné 

- 11. října při požáru střechy výrobní haly v Nedošíně (Vertex) 

- 10. listopadu při požáru kůlny ve Strakově 

- 6. prosince výjezdová jednotka poskytla technickou pomoc při vyproštění nákladního 

vozidla Čistá 
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Rok 2013 

Sbor dobrovolných hasičů 

- měl 94 členů, z toho 72 dospělých a 22 dětí 

- 1. června proběhly v místním kulturním domě oslavy 135. výročí založení sboru. Při 

této příležitosti byla Františku Hurychovi předána medaile sv. Floriána. Akce se 

účastnily též obce Čistá u Rakovníka a Čistá u Horek  

- 9. listopadu proběhl v místním kulturním domě Sjezd zasloužilých hasičů Pardubického 

kraje 

- starostou sboru byl Radek Klusoň 

 

Výjezdová jednotka zasahovala: 

- 21. dubna při požáru autobusové zastávky v Čisté 

- 16. května při odstraňování stromů z cyklostezky Brlenka – Svitavy (U Tří smrků) 

- 22. května při požáru ZŠ Čistá – evakuace osob (námětové cvičení) 

- 19. července při požáru pole (obilí) v Janově 

- 30. července při požáru strojovny bioplynové stanice v Litomyšli 

- 4. srpna při odstraňování spadlých stromů na Brlence 

- 15. srpna při požáru plastového kontejneru na papír v Čisté (dolní zastávka) 

- 17. srpna při požáru polního porostu v Mikulči 

- 8. září při požáru polního porostu v Janově 

- 5. listopadu při požáru plastového kontejneru na plasty v Čisté 

- 26. listopadu při požáru svařovny CIMBRIA Litomyšl (námětové cvičení) 

- 12. prosince při požáru skládky klestí ve Strakově 

 

Rok 2014 

Sbor dobrovolných hasičů 

- měl 83 členů, z toho 68 dospělých a 15 dětí 

- sbor se účastnil Mistrovství světa dorostu a juniorů v požárním sportu ve Svitavách  

- 22. listopadu proběhly volby vedení sboru – starostou byl opět zvolen Radek Klusoň, 

místostarostkou Lenka Vejrychová, vedoucí mládeže Jiřina Filipčíková 

 

Výjezdová jednotka zasahovala: 

- 9. února při požáru rodinného domu v Litomyšli, Tyršova 247 

- 13. března při požáru polního porostu v Benátkách 

- 22. března při požáru lesa v Čisté  

- 28. května při požáru školy v Trstěnici (námětové cvičení) 

- 11. června při ochlazování střech drůbežárny MACH v Janově  

- 28. června při požáru bytu v Litomyšli, Smetanovo náměstí 118 

- 22. srpna při požáru slámy na poli na Brlence 

- 7. září při požáru osobního automobilu na Ostrém Kameni 
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- 6. listopadu při požáru kostela Nalezení sv. Kříže v Litomyšli (námětové cvičení) 

- 13. listopadu při požáru výrobní haly CIMBRIA Litomyšl 

- 25. listopadu při odstraňování nečistot z komunikace v Janově 

- 27. listopadu při odstraňování nečistot z komunikace v Čisté 

- 29. listopadu při požáru památné lípy v Čisté 

 

Složení výjezdové jednotky na konci roku 2014: 

- velitel jednotky (Oldřich Vašina ml.) 

- velitel družstva (Jaromír Hurych, David Stříteský, František Beneš ml.) 

- strojník (Miroslav Vojáček, Martin Klusoň, Vladimír Klusoň ml., Josef Vašina ml.) 

- hasič (Jakub Kořízek, František Kuchta ml., Oldřich Vašina st., Lukáš Stibůrek, Antonín 

Kopta, Vladimír Klusoň st., Zdeněk Vašina, Milan Žrout, Radek Klusoň, Vlastimil 

Hladík, Petr Zídka) 

 

Tělovýchovná jednota Sokol Čistá 

TJ Sokol Čistá vznikla v roce 1947. Ustavující schůze proběhla 9. února ve 14:30 hod.  

v sále U Friedlů, kde byla založena Tělocvičná jednota Sokol Litrbachy. Schůze se zúčastnilo 

48 občanů.  

Také TJ Sokol patří k velmi aktivním spolkům. Kromě fotbalu se zejména v posledních letech 

věnovala rovněž kulturní a společenské činnosti. 

 

Základní přehled činnosti TJ Skol Čistá v letech 2007 – 2014 

Rok 2007 

V roce 2007 pracoval výkonný výbor TJ Sokol Čistá v tomto složení:  

Jiří Stibůrek (předseda TJ) 

Pravoš Křemenák (místopředseda TJ) 

Ing. Petr Zavřel (jednatel TJ) 

Jiřina Kmošková (pokladník TJ) 

Ing. Pavel Doležal (právník TJ) 

Roman Stibůrek (člen VV) 

Petr Stříteský (člen VV) 

Marcel Nepraš (člen VV) 

Petr Dřínovský (člen VV) 

Jan Boštík (člen VV) 
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Pavel Kmošek (člen VV) 

 

Revizní komise pracovala ve složení: 

Vladimír Stibůrek (předseda komise) 

Stanislav Dvořák 

Michal Popelka 

 

TJ měla v roce 2007 184 členů, z toho 122 mužů, 15 žen, 37 chlapců a 10 dívek. 

 

Sportovní výsledky (uváděny vždy za předešlý ročník): 

V ročníku 2005 – 2006 se mistrovských soutěží účastnila mužstva mužů, žáků a elévů.  

Muži obsadili v okresním přeboru čtvrté místo (ze čtrnácti mužstev), což lze považovat za 

úspěch, neboť družstvo bylo v soutěži nováčkem. Vedoucím mužstva mužů byl Vladimír 

Stibůrek, trenérem Pavel Švec (starší). 

Žáci obsadili v sezóně 2005 - 2006 druhé místo. Vedl je Miroslav Němec. 

V roce 2007 proběhl osmý ročník turnaje rodáků, kde mužstvo Čisté obsadilo první místo  

(z pěti mužstev). Proběhl též sedmý ročník utkání starých gard, kterého se účastnilo osm týmů. 

Čistá postavila dvě mužstva, jež obsadila druhé a sedmé místo. Vítězem se stal tým Lazaret 

Svitavy. 

 

Další aktivity: 

V roce 2007 byla od Lesní správy Svitavy zakoupena parcela č. 2319/1 o výměře 583 m2, která 

je součástí fotbalového hřiště. Zároveň byl zhotoven vrt pro budoucí zavlažování hřiště. 

Celkové náklady dosáhly částky 63 070 Kč. 

 

Rok 2008 

V roce 2008 pracoval výkonný výbor TJ Sokol Čistá v tomto složení:  

Jiří Stibůrek (předseda a sekretář TJ) 

Ing. Petr Zavřel (jednatel TJ) 

Roman Stibůrek (člen VV) 

Petr Stříteský (člen VV) 

Marcel Nepraš (člen VV) 

Jan Boštík (člen VV) 
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Pavel Kmošek (člen VV) 

 

Revizní komise pracovala ve složení: 

Vladimír Stibůrek (předseda komise) 

Stanislav Dvořák  

Michal Popelka 

 

TJ měla v roce 2008 201 členů, z toho 125 mužů, 17 žen, 47 chlapců a 12 dívek.  

 

Sportovní výsledky: 

V ročníku 2006 – 2007 se mistrovských soutěží účastnila mužstva mužů, dorostu, žáků a elévů. 

Muži se v okresním přeboru umístili na třetím místě (ze čtrnácti mužstev). Vedoucími mužstva 

mužů byli Vladimír Stibůrek a Miloš Klusoň (starší), trenérem byl Pavel Švec (starší). 

Dorost v této sezóně obsadil páté místo. Vedoucím byl Pravoš Křemenák, trenéry byli Stanislav 

Dvořák a Michal Popelka. 

Žáci obsadili v sezóně 2006 – 2007 čtvrté místo. Vedl je Miroslav Němec. 

Elévové obsadili v sezóně 2006 – 2007 čtvrté místo. Vedl je Jiří Stibůrek. 

Také v roce 2008 se uskutečnil turnaj rodáků (v pořadí již devátý). Čistá postavila tým mužů a 

dorostu. Turnaje se účastnilo celkem pět mužstev. 

TJ Sokol Čistá uspořádala rovněž (v pořadí již osmý) ročník utkání starých gard. Turnaje se 

účastnilo sedm mužstev. Čistá postavila dvě mužstva, která obsadila čtvrté a sedmé místo. 

Vítězem se stalo opět mužstvo Lazaret Svitavy. 

 

Další aktivity: 

V roce 2008 bylo vybudováno zavlažování fotbalového hřiště, a to v nákladech 74 140 Kč. 

 

Rok 2009 

V roce 2009 pracoval výkonný výbor TJ Sokol Čistá v tomto složení:  

Jiří Stibůrek (předseda a sekretář TJ) 

Ing. Petr Zavřel (jednatel TJ) 

Roman Stibůrek (člen VV) 

Petr Stříteský (člen VV) 
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Miroslav Briol (člen VV) 

Jan Boštík (člen VV) 

Pavel Kmošek (člen VV) 

 

Revizní komise pracovala ve složení: 

Vladimír Stibůrek (předseda komise) 

Stanislav Dvořák 

Michal Popelka 

 

TJ měla v roce 2009 208 členů, z toho 125 mužů, 17 žen, 51 chlapců a 15 dívek. 

 

Sportovní výsledky: 

V ročníku 2007 – 2008 se mistrovských soutěží účastnila mužstva mužů, dorostu, žáků a elévů. 

Muži obsadili v okresním přeboru páté místo (ze čtrnácti mužstev). Vedoucím mužstva mužů 

byl Petr Dvořák, trenérem Jiří Novotný. 

Dorost obsadil v dané sezóně druhé místo (ze čtrnácti mužstev). Vedoucím byl Pravoš 

Křemenák, trenéry byli Stanislav Dvořák a Michal Popelka.  

Žáci obsadili v sezóně 2007 – 2008 čtvrté místo. Vedl je Vladimír Stibůrek. 

Elévové obsadili v sezóně 2007 – 2008 čtvrté místo. Vedl je Jiří Stibůrek. 

V roce 2009 proběhl další ročník turnaje rodáků, a to pod záštitou firmy KKZP (Kocourek 

Kopecký zemní práce, firma z Čisté). Turnaj vyhrálo mužstvo mužů Čistá. Celkem se účastnilo 

pět mužstev. 

TJ uspořádal rovněž devátý ročník utkání starých gard, kterého se zúčastnilo osm mužstev. 

Čistá měla opět dvě mužstva, jež obsadila sedmé a osmé místo. Vyhrálo mužstvo z Havířova. 

 

Rok 2010 

V roce 2010 pracoval výkonný výbor TJ Sokol Čistá v tomto složení:  

Jiří Stibůrek (předseda a sekretář TJ) 

Ing. Petr Zavřel (jednatel TJ) 

Roman Stibůrek (člen VV) 

Petr Stříteský (člen VV) 

Miroslav Briol  (člen VV) 
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Jan Boštík (člen VV) 

Pavel Kmošek (člen VV) 

Jaroslav Kmošek (člen VV) 

Pavel Klusoň (člen VV) 

 

Revizní komise pracovala ve složení: 

Vladimír Stibůrek (předseda komise) 

Stanislav Dvořák 

Michal Popelka 

 

TJ měla v roce 2010 211 členů, z toho 126 mužů, 17 žen, 53 chlapců a 15 dívek.   

 

Sportovní výsledky: 

V ročníku 2008 – 2009 se mistrovských soutěží účastnila mužstva mužů, dorostu, mladšího 

dorostu, žáků a elévů.  

Muži v této sezóně obsadili v okresním přeboru osmé místo (ze čtrnácti mužstev). Vedoucím 

mužstva byl Vladimír Stibůrek, trenéry byli Stanislav Dvořák a Jaroslav Štěrba. 

Dorost obsadil druhé místo (ze čtrnácti mužstev). Vedoucím mužstva byl Pravoš Křemenák, 

trenéry byli Stanislav Dvořák a Michal Popelka. Mužstvo dorostu postoupilo z druhého místa 

do krajské soutěže (mužstvo z prvního místa odmítlo postoupit). V případě dorostu Čisté šlo o 

historický postup. 

Žáci obsadili v sezóně 2008 – 2009 v okresní soutěži třetí místo. Vedl je Jiří Stibůrek. 

Elévové obsadili čtvrté místo. Vedli je Jiří Stibůrek a Josef Němec. 

Podobně jako v předchozích letech proběhly turnaje rodáků a starých gard. Turnaje rodáků se 

účastnilo šest mužstev, vítězem se stala Čistá. Vítězem turnaje starých gard, kterého se účastnilo 

osm týmů, bylo opět mužstvo Havířova. Čistá měla dva týmy, které obsadily sedmé a osmé 

místo. 

 

Rok 2011 

V roce 2011 pracoval výkonný výbor TJ Sokol Čistá v tomto složení:  

Jiří Stibůrek (předseda a sekretář TJ) 

Ing. Petr Zavřel (jednatel TJ) 

Roman Stibůrek (člen VV) 
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Petr Stříteský (člen VV) 

Miroslav Briol (člen VV) 

Jan Boštík (člen VV) 

Pavel Kmošek (člen VV) 

Jaroslav Kmošek (člen VV) 

Pavel Klusoň (člen VV) 

 

Revizní komise pracovala ve složení: 

Vladimír Stibůrek (předseda komise) 

Stanislav Dvořák 

Michal Popelka  

 

TJ měla v roce 2011 214 členů, z toho 126 mužů, 17 žen, 56 chlapců a 15 dívek. 

 

Sportovní výsledky: 

V ročníku 2009 – 2010 se mistrovských soutěží účastnila mužstva mužů, dorostu, žáků a elévů.  

Muži obsadili v okresním přeboru šesté místo (ze čtrnácti mužstev). Vedoucím mužstva byl 

Vladimír Stibůrek, hlavním trenérem Pavel Švec (mladší), asistentem trenéra Vladimír Vích 

(starší). 

Dorost v této sezóně obsadil (v krajské soutěži) třinácté místo a sestoupil z krajské soutěže. 

Vedoucím mužstva dorostu byl Jaroslav Vomočil, trenéry byli Milan Pokorný a Václav Benda. 

Žáci obsadili v sezóně 2009 – 2010 druhé místo. Vedl je Jiří Stibůrek. 

Elévové obsadili v sezóně 2009 – 2010 páté místo. Vedli je Jiří Stibůrek, Irena Stibůrková, 

Radek Holec a Jana Holcová. 

Ani v roce 2011 nechyběly turnaje rodáků (pod záštitou KKZP; mužstvo mužů Čistá obsadilo 

první místo) a starých gard, kde Čistá postavila dvě mužstva, která obsadila čtvrté a deváté 

místo (z devíti týmů). Zvítězilo mužstvo Havířova.  

 

Rok 2012 

V roce 2012 pracoval výkonný výbor TJ Sokol Čistá v tomto složení:  

Jiří Stibůrek (předseda a sekretář TJ) 

Pavel Kmošek (jednatel TJ) 

Roman Stibůrek (člen VV) 
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Martin Stříteský (člen VV) 

Miroslav Briol (člen VV) 

Jan Boštík (člen VV) 

Jaroslav Kmošek (člen VV) 

Pavel Klusoň (člen VV) 

Ing. Jan Kocourek (člen VV) 

 

Revizní komise pracovala ve složení: 

Vladimír Stibůrek (předseda komise) 

Jiřina Kmošková 

Radek Holec  

 

TJ měla v roce 2012 217 členů, z toho 129 mužů, 17 žen, 56 chlapců a 15 dívek.  

 

Sportovní výsledky: 

V ročníku 2010 – 2011 se mistrovských soutěží účastnila mužstva mužů, dorostu, žáků a elévů 

(mladší a starší). 

Muži obsadili v okresním přeboru desáté místo (ze čtrnácti mužstev). Vedoucím mužstva byl 

Vladimír Stibůrek, hlavním trenérem Pavel Švec (mladší), asistentem trenéra Vladimír Vích 

(starší). 

Dorost obsadil v této sezóně deváté místo. Vedoucím mužstva byl Jaroslav Vomočil, trenéry 

byli Milan Pokorný a Václav Benda. 

Žáci se v sezóně 2010 – 2011 umístili na druhém místě. Mužstvo vedl Jiří Stibůrek. 

Elévové hráli v sezóně 2010 – 2011 bez tabulek. Mužstva vedli Jiří Stibůrek, Irena Stibůrková, 

Radek Holec, Jana Holcová a Daniel Kopecký. 

Opět proběhly turnaje rodáků a starých gard. V turnaji starých gard (za účasti osmi mužstev) 

postavila Čistá dvě mužstva, která obsadila šesté a osmé místo. Vítězem se stalo mužstvo 

Havířova. Turnaj rodáků se opět uskutečnil pod záštitou firmy KKZP. Účastnilo se jej devět 

mužstev, vítězem se stalo mužstvo „Dolní konec Čistá“. 

 

Rok 2013 

V roce 2013 pracoval výkonný výbor TJ Sokol Čistá v tomto složení:  

Jiří Stibůrek (předseda a sekretář TJ) 
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Pavel Kmošek (jednatel TJ) 

Roman Stibůrek (člen VV) 

Martin Stříteský (člen VV) 

Miroslav Briol (člen VV) 

Jan Boštík (člen VV) 

Jaroslav Kmošek (člen VV) 

Pavel Klusoň (člen VV) 

Ing. Jan Kocourek (člen VV) 

 

Revizní komise pracovala ve složení: 

Vladimír Stibůrek (předseda komise) 

Jiřina Kmošková 

Radek Holec  

 

TJ měla v roce 2013 224 členů, z toho 131 mužů, 18 žen, 62 chlapců a 13 dívek. 

 

Sportovní výsledky: 

V ročníku 2011 – 2012 se mistrovských soutěží účastnila mužstva mužů, žáků a elévů (mladší 

a starší). 

Muži obsadili v okresním přeboru dvanácté místo (ze čtrnácti mužstev). Vedoucím mužstva byl 

Vladimír Stibůrek, hlavním trenérem Pavel Švec (mladší), asistentem trenéra Vladimír Vích 

(starší). 

Žáci obsadili v sezóně 2011 – 2012 páté místo. Mužstvo vedl Jiří Stibůrek. 

Elévové hráli v této sezóně bez tabulek. Mužstva vedli Jiří Stibůrek, Irena Stibůrková, Radek 

Holec, Jana Holcová a Daniel Kopecký. 

V mladších elévech měla TJ Sokol Čistá nejlepšího střelce okresu, a to Petra Ondrušku  

(92 branek). 

V roce 2013 uspořádala TJ Sokol Čistá již třináctý ročník turnaje starých gard (za účasti devíti 

mužstev). Čistá postavila dvě mužstva, která obsadila osmé a deváté místo. Vítězem se stalo 

mužstvo Lazaret Svitavy. 

Pod záštitou KKZP se uskutečnil rovněž turnaj rodáků. 
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Další aktivity: 

Kromě výše uvedených sportovních soutěží se TJ Sokol Čistá zapojila také do kulturního života 

obce. Uspořádala sportovní ples a estrádní vystoupení Divadelního spolku Jožina Janouška. 

 

Rok 2014 

V roce 2014 pracoval výkonný výbor TJ Sokol Čistá v tomto složení:  

Jiří Stibůrek (předseda a sekretář TJ) 

Pavel Kmošek (jednatel TJ) 

Roman Stibůrek (člen VV) 

Martin Stříteský (člen VV) 

Miroslav Briol (člen VV) 

Jan Boštík (člen VV) 

Jaroslav Kmošek (člen VV) 

Pavel Klusoň (člen VV) 

Ing. Jan Kocourek (člen VV) 

 

Revizní komise pracovala ve složení: 

Vladimír Stibůrek (předseda komise) 

Jiřina Kmošková 

Radek Holec  

 

TJ měla v roce 2014 233 členů, z toho 137 mužů, 18 žen, 65 chlapců a 13 dívek.  

 

Sportovní výsledky: 

V ročníku 2012 – 2013 se mistrovských soutěží účastnila mužstva mužů, žáků a elévů (mladší 

a starší).  

Muži v této sezóně obsadili v okresním přeboru první místo (ze čtrnácti mužstev), což 

znamenalo historický úspěch oddílu a zároveň postup do krajské soutěže (do první B třídy). 

V okresním přeboru měla TJ Sokol Čistá také nejlepšího střelce soutěže, a to Petra Pavláka  

(27 branek). Vedoucím mužstva byl Vladimír Stibůrek, trenéry byli Pavel Klusoň a Pavel 

Kmošek.  

Žáci obsadili v sezóně 2012 – 2013 sedmé místo. Vedl je Jiří Stibůrek. 
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Elévové hráli v sezóně 2012 – 2013 bez tabulek. Starší elévy vedl Daniel Kopecký, mladší 

Radek Holec a Jana Holcová. V mladších elévech měla TJ Sokol Čistá nejlepšího střelce 

soutěže, a to Adama Hanuse (36 branek), ve starších elévech druhého nejlepšího střelce, Petra 

Ondrušku, který zaostal pouze o dvě branky za prvním (55 branek).  

Rovněž v letošním roce se konaly turnaje starých gard a rodáků. V turnaji starých gard obsadila 

Čistá osmé (poslední) místo, zvítězilo mužstvo ze Sebranic. Turnaj rodáků proběhl opět pod 

záštitou KKZP.  

 

Další aktivity: 

TJ Sokol Čistá uspořádala v roce 2013 sportovní ples a vystoupení Divadelního spolku Jožina 

Janouška. 

Zároveň proběhla oprava zavlažování fotbalového hřiště, které přišla na 49 472 Kč. Došlo též 

k vypracování projektu Stavební úpravy pro TJ Sokol Čistá, který stál 24 926 Kč  

(20 000 Kč dotace od obce). 

O historickém úspěchu fotbalistů v sezóně 2012 – 2013 vyšel v Obecním zpravodaji tento 

článek: 

VELKÁ FOTBALOVÁ UDÁLOST V NAŠÍ OBCI 

Sobota 8. června 2013 se nesmazatelně zapíše do historie naší obce. Čistecké fotbalové družstvo 

mužů totiž dokázalo téměř nemožné a postoupilo z okresního přeboru do 1.B třídy krajského 

přeboru Pardubického kraje, což je úspěch, který se v naší obci ještě nikomu nepodařil. Stalo 

se tak v předposledním (dvacátém pátém) kole – po domácí výhře 2:1 nad Dlouhou Loučkou. 

Zápas sledovalo neuvěřitelných 280 diváků (z Čisté i širokého okolí) a potvrdilo se tak, že na 

fotbal v Čisté chodí v průměru nejvyšší počet diváků. Vždyť za tuto návštěvu by bylo rádo 

kdejaké divizní mužstvo. 

Po zápase převzal kapitán Jan Boštík z rukou místopředsedy Okresního fotbalového svazu 

pohár a věcný dar – nové dresy. Poté vypukly velkolepé oslavy, které se protáhly přes celou 

noc až do nedělního večera. Součástí oslav byla také nedělní „jízda králů“, když jsme nastoupili 

do vozu taženého osobním automobilem a projeli jsme za neustálého skandování s pohárem v 

rukou obce Čistou a Trstěnici. 

Našim fotbalistům bude tedy ctí utkat se s těmi nejlepšími fotbalovými mužstvy a největšími 

městy Pardubického kraje, jakými jsou např. Litomyšl, Polička, Česká Třebová, Moravská 

Třebová, Králíky, Ústí nad Orlicí, Lanškroun a další. Za sebou jsme nechali v okresním přeboru 

zvučná jména – Kamennou Horku, Janov, Jevíčko, Linhartice, Jaroměřice, Dolní Újezd a další. 

Dík patří dvěma našim krásným výčepním Janě Stříteské a Petře Hanusové, které se spolehlivě 

staraly o to, aby našim příznivcům během zápasů nevyprahlo v krku, a také Miroslavu 

Němcovi, který se stejně spolehlivě staral o udírnu. Jeho bůček a klobásy jsou vyhlášené po 

celém okrese. Dále patří dík výběrčím vstupného – Boženě Boštíkové a Milanu Quaiserovi. 

Na závěr bych chtěl ještě poděkovat všem našim příznivcům, kteří nám po celý rok projevovali 

velmi hlasitě náklonost. Za podporu pak patří dík všem sponzorům a Obci Čistá. 
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O tento cenný úspěch se zasloužili: 

Hráči: Jan Boštík (kapitán mužstva), Zdeněk Rožek, Petr Stříteský, Miroslav Tomášek, Martin 

Severa, Jaroslav Kmošek, Jan Kadidlo, Ladislav Severa, Petr Čapek, Martin Padělek, Jakub 

Kostlán, Jan Zerzán, Lukáš Čapek, Jaroslav Vodehnal, Vladimír Štork, Vladimír Vích, Dušan 

Nepraš, Petr Pavlák 

Realizační tým: Pavel Klusoň a Pavel Kmošek (trenéři), Vladimír Stibůrek (vedoucí mužstva), 

Jiří Stibůrek (předseda) 

Autor: Jan Boštík 

 

Sbor pro občanské záležitosti 

Sbor pro občanské záležitosti (dále je SPOZ) vznikl v roce 2007. Hlavním důvodem jeho 

vzniku byla snaha oživit společenský a kulturní život obce.  

 

SPOZ 2007 

Členky: Lída Frodlová, Lenka Novotná, Veronika Pánková, Jana Dřínovská, Martina 

Simonová, Jana Pekáriková, Petra Vojáčková  

Akce, které SPOZ v daném roce pořádal (případně se na nich podílel): 

Posezení seniorů 

Vítání občánků (3x) 

Výsadka aleje Voštice 

Den dětí 

Putování za čisteckým grošem 

Rozsvěcení vánočního stromu 

Divadlo 

 

SPOZ 2008 

Členky: Lída Frodlová, Lenka Novotná, Veronika Pánková, Jana Dřínovská, Martina 

Simonová, Jana Pekáriková, Petra Vojáčková  

 

Akce, které SPOZ v daném roce pořádal (případně se na nich podílel): 

Indiánská vesnice (odpoledne pro děti na zakončení prázdnin) 

Pouť pro děti 

Odpolední posezení s tancem a hudbou 

Dětský karneval 

Vítání občánků 
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SPOZ 2009 

Členky: Lída Frodlová, Lenka Novotná, Veronika Pánková, Jana Dřínovská, Martina 

Simonová, Jana Pekáriková, Petra Vojáčková  

Akce, které SPOZ v daném roce pořádal (případně se na nich podílel): 

Vítání občánků (2x) 

Letní pohádkový karneval 

Rozsvěcení vánočního stromu 

Vítání občánků 

 

SPOZ 2010 

Členky: Lída Frodlová, Veronika Pánková, Jana Dřínovská, Martina Simonová, Jana 

Pekáriková, Petra Vojáčková  

Akce, které SPOZ v daném roce pořádal (případně se na nich podílel): 

Vítání občánků (2x) 

Rozsvěcení vánočního stromu 

 

SPOZ 2011 - 2014 

Členky: Lída Frodlová, Veronika Pánková, Jana Dřínovská, Martina Simonová, Jana 

Pekáriková, Petra Vojáčková, Šárka Elčknerová  

Akce, které SPOZ v daném období pořádal (případně se na nich podílel): 

Vítání občánků 

Pomoc s přípravou obecních a Jiřinkových plesů 

Posezení pro seniory (2013) 

Dětský Silvestr (2013 – 2014) 

Po roce 2010 byla činnost Sboru pro občanské záležitosti utlumena, a to ze dvou důvodů. 

Jednak se mnohé členky začaly vracet z mateřské dovolené do plného pracovního procesu, 

jednak byl zbourán starý kulturní dům a nový otevřen až v závěru roku 2011. Došlo proto 

k přetransformování SPOZu do pozice „ochotných dobrovolníků“, jak bylo často uváděno i na 

plakátech k akcím. Zároveň byla navázána spolupráce s členkami čisteckého Babince (tzv. 

Velkých dam). Stejně tak se do organizování akcí pro děti i dospělé začaly výrazněji zapojovat 

i ostatní organizace v obci (školka, škola, SDH, TJ Sokol…). 
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Babinec 

Od roku 2009 v obci funguje Babinec – spolek našich starších spoluobčanek, tzv. Velkých dam. 

Schází se zejména ke svému pobavení v pohostinství U Chlebounů či v kulturním domě. Ženy 

jsou velmi činné, ochotné vždy pomoci například při pořádání kulturních akcí. Úzce 

spolupracují se Sborem pro občanské záležitosti.  

 

Občanské sdružení HC Čistá 

Občanské sdružení HC Čistá vzniklo 3. října 2013 registrací na Ministerstvu vnitra. Na první 

členské chůzi byl zvolen tříčlenný výkonný výbor v čele s předsedou Jiřím Elčknerem. 

Sdružení se zapojilo do sportovního a kulturního života obce. V sezóně 2013 – 2014 se 

zúčastnilo Městské hokejové ligy. Obsadilo šesté místo. O Vánocích 2013 uspořádalo Vánoční 

bruslení pro děti a jejich rodiče. 11. ledna 2014 pak následoval 1. hokejový ples, který se setkal 

s velmi dobrými ohlasy. Sezónu HC Čistá ukončil Jarním bruslením v březnu 2014.  

Sezónu 2014 – 2015 HC Čistá zahájil v září 2014 soustředěním na zimním stadionu 

v Nymburku. Opět se zapojil do Městské hokejové ligy. 

Od svého vzniku spolupracuje sdružení s místní mateřskou školou (v podobě pořízení hraček 

pro děti, případně cen na dětský karneval) a také se Sborem dobrovolných hasičů (pomoc při 

různých akcích). 

Počet členů se pohybuje kolem dvaceti. 

 

Myslivecké sdružení Čistá 

Významné místo v životě obce zaujímá též Myslivecké sdružení Čistá, které má pronajatou 

honitbu o výměře 1671 ha. Sdružení mělo ke konci roku 2014 čtrnáct členů, z toho jednu ženu 

a dva přespolní. Od roku 2013 vede sdružení Richard Kořízek. V honitbě se vyskytuje převážně 

zvěř srnčí, černá a dančí, v malé míře i zajíc a psík mývalovitý. MS Čistá pořádá každý rok hon 

na černou zvěř a lišky (v roce 2011 rekordní úlovek – 22 kusů černé zvěře). Sdružení využívá 

aktivní pomoci členů TJ Sokol Čistá a samo vypomáhá zemědělcům – například na jaře se 

sběrem kamení. 

 

Včelaření 

Nadmořská výška, rozložení obce v údolí řeky Loučné, prosluněné svahy, dostatek kvetoucí 

zeleně, obdělávaná pole (byť často s monokulturami), to vše přispívá k tomu, že Čistá patří 

k vhodným lokalitám pro chov včel. Tím se ve sledovaném období zabývalo více než deset 

včelařů. Jednalo se většinou o zájmové chovy s menším počtem včelstev (do deseti). V obci 

nebyla zřízena základní organizace Českého svazu včelařů, místní včelaři organizačně spadali 

do Základní organizace ČSV v Litomyšli. 

Z hlediska výnosů medu byly roky 2007 – 2010 průměrné až mírně nadprůměrné, zájmový 

chovatel běžně dosáhl 50 – 70 kg medu na jedno včelstvo. Výjimečně dobrý byl rok 2011 

s běžným průměrným výnosem přes 115 kg na včelstvo. Roky 2012 a 2013 byly velmi slabé 
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(30 – 40 kg medu na včelstvo).  V roce 2014 bylo celorepublikově medu rovněž málo, což 

potvrzují i včelaři z okolních obcí. V Čisté však bylo běžné vytočit v průměru z jednoho 

včelstva 60 kg medu i více. Rok 2014 byl pro časté a velké změny počasí mimořádně špatný 

z hlediska chovu včelích matek.    

 

Stáj Dvořák 

V obci dále funguje Stáj Dvořák. Vznikla v roce 1994, majitelem byl Stanislav Dvořák, který 

později přenechal chod stáje své dceři Stanislavě Dvořákové.  

Během roku 2010 byla v areálu vybudována písková jízdárna, v roce 2014 proběhla 

rekonstrukce zázemí pro jezdce. Jednou z předností stáje jsou rozsáhlé travnaté výběhy. Vše 

plně k dispozici ustájeným koním. 

Stáj ke konci roku 2014 nabízela: 

- možnost ustájení sportovních koní 

- ustájení hříbat 

- pastevní odchov 

- pro výcvik byla k dispozici písková jízdárna s geotextílií, skokovým materiálem a 

členitým terénem 

Maximální kapacita stáje byla 24 koní. 

Kromě toho Stáj Dvořák pořádala víkendové pobyty a jezdecké tábory pro děti. 

 

Další aktivity v oblasti společenského a kulturního života obce: 

Obecní zpravodaj 

Nejen jedním ze způsobů komunikace s občany je Obecní zpravodaj. V letech 2007 – 2014 

vyšel celkem dvaatřicetkrát. Nevycházel pravidelně, snahou však bylo, aby jej občané do svých 

schránek dostali čtyřikrát do roka. V době, kdy se v obci vážně diskutovalo o vybudování 

centrální kanalizace, vyšlo i několik mimořádných čísel, která byla této problematice věnována.  

Obecní zpravodaj vycházel zdarma na náklady obce. Na práci redakční rady se v letech  

2007 – 2014 podíleli: 

 Bohumil Pavliš, starosta obce 

 Martina Simonová 

Jana Dřínovská 

 Jana Pekáriková 

 Petra Vojáčková 

Obecní zpravodaj je takovou malou kronikou obce. Jsou v něm uveřejňovány příspěvky 

mateřské a základní školy, spolků i občanů, kteří mají potřebu ostatním něco podstatného sdělit. 
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Svůj prostor v něm mají také informace z jednání zastupitelstva či rady obce, stejně jako 

informace obecního úřadu. Zpravodaj je zveřejňován na webových stránkách obce. 

 

Webové stránky obce 

V letech 2007 – 2014 měla obec své oficiální webové stránky s adresou www.cista.info. Na 

stránkách byly k rozkliknutí tyto záložky: 

- Aktuálně 

- Elektronická úřední deska 

- Základní údaje 

- Obecní úřad 

- Veřejné a soukromé instituce 

- Fotogalerie 

- Obecní občasník 

- Užitečné odkazy a telefony 

- Dotazy a připomínky 

Původně byla jednou ze záložek také Diskuze. V době, kdy se v obci hovořilo o vybudování 

centrální kanalizace, se v ní však objevovaly nejen podnětné připomínky k její realizaci, ale i 

vulgární útoky na některé představitele obce. Obec proto diskuzi zrušila. 

Na obecních webových stránkách našli občané informace o historii obce, mateřské a základní 

škole, obecní knihovně, statistické údaje o demografickém vývoji v obci, informace o úředních 

hodinách obecního úřadu, stejně jako aktuální otevírací hodiny pošty, změny v ordinačních 

hodinách lékaře apod.  

Webové stránky sloužily řadu let bez výraznějších úprav, proto se na konci roku 2014 začalo 

uvažovat o vytvoření nové webové prezentace.  

 

Obecní symboly 

Dne 26. června 2008 převzal starosta obce Bohumil Pavliš z rukou předsedy Poslanecké 

sněmovny Parlamentu České republiky Miloslava Vlčka dekret, kterým byly obci Čistá uděleny 

obecní symboly. Slavnostním aktem, který se konal v reprezentativních prostorách Parlamentu 

ČR, byl zakončen proces návrhu a schvalování znaku a praporu obce. Od tohoto dne může obec 

Čistá, organizace obcí zřizované, ale také občané tyto symboly používat. 

Obec vybírala z pěti návrhů, jejichž autorem byl Mgr. Oldřich Pakosta, ředitel Státního 

okresního archivu Svitavy se sídlem v Litomyšli.  

Návrhy znaku byly následující: 

- polcený španělský štít, v pravé modré polovině zlatá lilie, v levé černé polovině zlatý 

heroldský kříž; pata štítu stříbrně – modro – stříbrně dělená 

- španělský štít třikrát svisle dělený; v prostředním černém poli zlatý heroldský kříž, v 

obou stříbrných krajních polích černá kotva. Pata štítu modro – stříbrně – modro dělená 

http://www.cista.info/
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- stříbrno – modře polcený španělský štít s vertikálně půlenou kotvou opačných barev 

uprostřed; v pravém stříbrném poli modrá lilie, v levém modrém poli stříbrná lilie 

- španělský štít čtyřikrát modro-stříbrně dělený, na něm stříbrná špice s modrou kotvou, 

v horním modrém pruhu po obou stranách špice dvě zlaté přepásané lilie 

- španělský štít čtyřikrát modro-stříbrně dělený, na něm červená špice se zlatou berlou 

sahající až ke kraji štítu, v horním modrém pruhu po obou stranách špice dvě zlaté 

přepásané lilie 

Z návrhů byl vybrán první.  

 

Návrhy podoby praporu byly následující: 

- list praporu rozdělen do čtyř pruhů v poměru 5 : 1 : 1 : 1. Horní pruh dělen do dvou 

svislých pruhů v poměru 1 : 1; v horní modré žerďové půli pruhu žlutá lilie, v horní 

černé vlající půli pruhu žlutý heroldský kříž. Dolní část listu praporu rozdělena do tří 

vodorovných pruhů – bílého – modrého – bílého. Poměr šířky k délce listu je 2 : 3 

- list praporu rozdělen do čtyř vodorovných pruhů v poměru 5 : 1 : 1 : 1. Horní pruh dělen 

do tří svislých pruhů v poměru 1 : 1 : 1; v prvním (žerďovém) bílém pruhu černán kotva, 

v druhém černém pruhu žlutý heroldský kříž, v třetím (vlajícím) bílém pruhu černá 

kotva. Dolní část listu praporu dělena do vodorovných pruhů – modrého – bílého – 

modrého. Poměr šířky k délce listu je 2 : 3 

- list praporu rozdělen svisle na dvě poloviny v poměru 1 : 1; v žerďové bílé polovině 

modrá lilie, ve vlající bílé polovině modrá lilie; uprostřed listu praporu svisle modro-

bíle dělená kotva. Poměr šířky k délce listu je 2 : 3 

- list praporu rozdělen do čtyř vodorovných pruhů – modrého – bílého – modrého – bílého 

v poměru 3,5 : 1,5 : 1,5 : 1,5; na ně položena bílá špice sahající od dolního žerďového 

a vlajícího rohu do středu horního okraje listu, ve špici umístěna modrá kotva. V horním 

modrém pruhu (po obou stranách špice) v žerďové i vlající části umístěna žlutá lilie. 

Poměr šířky k délce listu je 2 : 3 

- list praporu rozdělen do čtyř vodorovných pruhů – modrého – bílého – modrého – bílého 

v poměru 3,5 : 1,5 : 1,5 : 1,5; na ně položena červená špice sahající od dolního 

žerďového a vlajícího rohu do středu horního okraje listu, ve špici umístěna žlutá berla 

sahající do středu dolního okraje listu. V horním modrém pruhu (po obou stranách 

špice) v žerďové i vlající umístěna žlutá lilie. Poměr šířky k délce listu je 2 : 3 

Z návrhů byl vybrán první. 

 

K výše uvedenému Mgr. Pakosta ve své zprávě pro obec poznamenal: „Znakové privilegium 

nebylo obci Čistá nikdy vydáno. Vyobrazení symboliky obce se nedochovalo ani na otiscích 

pečetního typáře, ani na otiscích razítek. Během tzv. první republiky byl užit na úředním razítku 

symbol lva, znaková figura Československé republiky, která ale neprezentuje symboliku obce 

a nelze ji tudíž při zpracování návrhu znaku a praporu použít. Návrh znaku a praporu obce bude 

proto nutné zpracovat zcela nově s tím, že by bylo možné použít jednak symboliku nejstarší 

vrchnosti obce (premonstrátského kláštera v Litomyšli /zlatá lilie na modrém poli/ a 

litomyšlského biskupství /zlatý heroldský kříž na černém poli/), rozhodně stylizovaný potok, 

resp. řeku Loučnou, příp. atributy patrona místního kostela, tj. sv. Mikuláše (pontifikálie – 
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mitru, berlu, ale i knihu s třemi jablky či chleby, tři měšce s penězi, příp. kotvu a loď). V návrhu 

znaku obce budou použity tinktury zlatá, stříbrná, červená, modrá a černá.“ 

V souvislosti s udělením symbolů obce byla též vypracována pravidla pro jejich používání.  

 

Taneční kurzy 

Novinkou v kulturním životě obce Čistá byly taneční kurzy, které se konaly každoročně od roku 

2012. Nabídka jednotlivých lekcí byla velmi pestrá – od klasických tanců, přes vídeňský waltz, 

mazurku až k latinsko-americkým tancům.  

Přehled jednotlivých kurzů 

Jaro 2012: 

1. lekce (3. 2.) – Waltz, Blues 

2. lekce (10. 2.) – Polka, Cha-cha 

3. lekce (17. 2.) – Vienna Waltz, Tango 

4. lekce (24. 2.) – Jive, Finská polka a Mazurka 

5. lekce (2. 3.) – Samba, Rumba 

6. lekce (9. 3.) – Quickstep a Foxtrot, (Letkiss) 

7. lekce (16. 3.) – Opakování a prohloubení standardních tanců 

8. lekce (23. 3.) – Opakování a prohloubení latinsko-amerických tanců  

Prvních tanečních se účastnilo dvacet dva tanečních párů. 

Podzim 2012: 

1. lekce (19. 10.) – Blues, Quick-Step (Foxtrot) 

2. lekce (26. 10.) – Viena Waltz, Jive 

3. lekce (2. 11.) – Waltz, Cha-Cha 

4. lekce (9.11.) – Tango, Rumba 

5. lekce (16. 11.) – Samba, Polka, opakování standardních tanců 

6. lekce (23. 11.) – Salza, opakování latinsko-amerických tanců 

30.11. – Prodloužená 

Tanečních se účastnilo dvacet pět tanečních párů. 

Podzim 2013: 

1. lekce (11.10.) – Polka, Blues 

2. lekce (18.10.) – Cha-Cha, Waltz 

3. lekce (25.10.) – Jive, Tango 

4. lekce (1.11.) – Samba, Quick-Step (Foxtrot) 

5. lekce (8.11.) – Rumba, Valčík 

6. lekce (22.11.) – Finská Polka, Salza, opakování 

29.11. – prodloužená 

 

Tanečních se účastnilo dvacet devět tanečních párů. 
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Podzim 2014 - základní: 

1. lekce (12. 9.) – Blues, Finská polka 

2. lekce (19. 9.) – Waltz, Cha-cha 

3. lekce (26. 9.) – Quick-step, Jive 

4. lekce (10. 10.) – Tango, Samba 

5. lekce (17.10.) – Vienna Waltz, Rumba 

Základních tanečních se účastnilo patnáct párů. 

Podzim 2014 - mírně pokročilí: 

1. lekce (24. 10.) – Valčík, Jive 

2. lekce (31. 10.) – Waltz, Cha-cha 

3. lekce (7. 11.) – Quick-Step, Samba 

4. lekce (14. 11.) – Tango, Rumba 

5. lekce (21. 11.) – Paso, Salza 

Následovala společná prodloužená obou kurzů. 

Tanečních pro mírně pokročilé se účastnilo dvacet dva tanečních párů. 

 

Do tanečních 2012 - 2013 se zapojily, mimo jiné, i tzv. Velké dámy z čisteckého Babince, a to 

coby dobrovolnice obsluhující za barem. 

 

 

  



51 
 

Základní škola a Mateřská škola Čistá 

Základní škola 

Základní škola v Čisté byla na konci roku 2014 málotřídní s pěti postupnými ročníky ve třech 

třídách. Spojení ročníků bylo určeno počtem žáků v jednotlivých ročnících. Upřednostňován 

byl samostatný první ročník. 

V celém sledovaném období se škola potýkala s nízkým počtem žáků. Zastupitelstvem Obce 

Čistá byla proto udělena výjimka z počtu žáků. 

Prostorové podmínky školy byly vzhledem k počtu žáků a ke zvoleným vzdělávacím 

programům dostačující. Všechny třídy školy byly postupně moderně zařízeny. V první třídě 

byla nainstalována interaktivní tabule pro potřeby nejmladších žáků. V patře budovy se 

nacházela interaktivní učebna se studovnou, která měla ke konci roku 2014 šest počítačů 

připojených k internetu a interaktivní tabuli, dále pak sborovna s počítačem a multifunkčním 

zařízením, keramická dílna využívaná pro výuku pracovních činností, výtvarné výchovy a 

zájmových kroužků, kabinet a sociální zařízení pro žáky a personál. V přízemí se nacházela 

školní družina, školní jídelna – výdejna (obědy byly vařeny v kuchyni mateřské školy), 

tělocvična s nářaďovnou, sociální zařízení a šatna. K budově školy patřil školní pozemek a 

hřiště s odpočinkovým koutek pro děti. Během prázdnin 2013 probíhaly přípravy pro 

vybudování nového hřiště v zahradě pod budovou ZŠ. Na toto „Hřiště snů“ – projekt, do kterého 

se zapojili žáci ZŠ a děti MŠ, obec získala dotaci ve výši 311 766 Kč. Realizováno bylo na 

podzim 2014. 

Materiální vybavení školy bylo v souvislosti s finančními možnostmi postupně inovováno. 

Pravidelně byl doplňován fond učebnic, školních pomůcek, počítačových výukových 

programů, stejně jako žákovská a učitelská knihovna. 

 

Školní rok 2006/2007 

Počet žáků: 35, z toho 23 dívek a 12 chlapců 

Personální obsazení:  Mgr. Miloslava Siglová, ředitelka 

    Mgr. Martina Zahálková, učitelka 

    Marie Zelenková, DiS., učitelka 

    Iva Šarounová, učitelka 

    Věra Kladivová, vychovatelka 

    Jaroslava Kučerová, školnice 

    Naděžda Lipavská, výdej obědů 

 

Školní družinu navštěvovalo ve školním roce 25 žáků. 

Nepovinné předměty a zájmové kroužky: Počítačový kroužek pro mladší a starší žáky 

Keramický kroužek pro mladší a starší žáky 
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Akce školy:  

Příklady akcí realizovaných každoročně: Plavecký výcvik (Plavecká škola v Poličce,  

od školního roku 2010/2011 v Městském bazénu 

Litomyšl) 

      Hrátky skřítka Podzimníčka (celodenní projekt) 

Vítáme advent (adventní dílny a průvod se 

světýlky po obci, přenocování ve škole) 

Dětský karneval 

Čarodějnická škola (projekt při příležitosti „pálení 

čarodějnic“ na konci dubna) 

Odpoledne pro maminky s dětmi (představení ke 

Dni matek v kulturním domě) 

Ke konci sledovaného období se objevila mj. slavnost předání Slabikářů prvňáčkům či pasování 

prvňáčků na čtenáře v Městské knihovně v Litomyšli. 

 

Z dalších akcí školy v roce 2006/2007: O statečném Jankovi (pohádka pro žáky 1. – 3. 

ročníku, Smetanův dům Litomyšl) 

Kocour v botách (vystoupení pro žáky 4. a 5. 

ročníku) 

Bezpečná třída (projekt týkající se prevence 

bezpečnosti) 

O princezně a Popletovi (divadelní vystoupení pro 

žáky 1. – 3. ročníku) 

Povídání o Africe (určeno pro žáky 4. a 5. ročníku) 

 

Škola vydávala svůj zpravodaj. 

 

Školní rok 2007/2008 

Počet žáků: 38, z toho 23 dívek a 15 chlapců 

Personální obsazení:  Mgr. Miloslava Siglová, ředitelka (mateřská dovolená) 

Mgr. Martina Zahálková, statutární zástupce ředitele 

    Marie Zelenková, DiS., učitelka 

    Iva Šarounová, učitelka 

    Mgr. Stanislava Trulayová, učitelka 
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    Věra Kladivová, vychovatelka 

    Hana Benešová, školnice 

    Naděžda Lipavská, výdej obědů 

 

Školní družinu navštěvovalo ve školním roce 25 žáků. 

Nepovinné předměty a zájmové kroužky:  Počítačový kroužek pro mladší a starší žáky 

 Keramický kroužek  

 

Z akcí školy: Vystoupení černošského folklorního souboru Mbunda Afrika  

  Křížem krážem zeměkoulí (celodenní projekt) 

  Školní výlet do Ratibořic 

  Beseda o šikaně (pro žáky 4. – 5. ročníku) 

  Nejkrásnější hádanka (film, kino v Litomyšli) 

   

Škola vydávala svůj zpravodaj. 

 

Školní rok 2008/2009 

Počet žáků: 37, z toho 20 dívek a 17 chlapců 

Personální obsazení:  Mgr. Miloslava Siglová, ředitelka (mateřská dovolená) 

Mgr. Martina Zahálková, statutární zástupce ředitele 

    Iva Šarounová, učitelka 

    Mgr. Marie Vopařilová, učitelka 

    Věra Kladivová, vychovatelka 

    Hana Benešová, školnice 

    Naděžda Lipavská, výdej obědů 

 

Školní družinu navštěvovalo ve školním roce 25 žáků. 

Nepovinné předměty a zájmové kroužky:  Počítačový kroužek 

 Keramický kroužek  
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Z akcí školy: Drakiáda (ve spolupráci se ZŠ Trstěnice) 

  Povídání o varhanách (s ukázkami varhanní hudby v kostele sv. Mikuláše) 

  Školní výlet do Slatiňan 

Škola vydávala svůj zpravodaj. 

 

Školní rok 2009/2010 

Počet žáků: 32, z toho 19 dívek a 13 chlapců 

Personální obsazení:  Mgr. Miloslava Siglová, ředitelka (mateřská dovolená) 

Mgr. Martina Zahálková, statutární zástupce ředitele 

    Iva Šarounová, učitelka 

    Mgr. Jindra Janková, učitelka 

    Věra Kladivová, vychovatelka 

    Hana Benešová, školnice 

    Naděžda Lipavská, výdej obědů 

 

Školní družinu navštěvovalo ve školním roce 25 žáků. 

Nepovinné předměty a zájmové kroužky:  Počítačový kroužek 

 Keramický kroužek 

 Sportovní hry  

 

Z akcí školy: Princ Bajaja (pohádka pro žáky 1. a 2. ročníku) 

  Vánoční výstava 

Mikulášovy patálie (film, kino v Litomyšli) 

  Školní výlet do Pasíček (záchranná stanice, Proseč) 

  World Harmony (Světový běh harmonie, účast žáků při běhu obcí) 

 

Škola vydávala svůj zpravodaj. 
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Školní rok 2010/2011 

Počet žáků: 28 

Personální obsazení:  Mgr. Miloslava Siglová, ředitelka 

Mgr. Martina Zahálková, učitelka 

    Iva Šarounová, učitelka 

    Věra Kladivová, vychovatelka 

    Hana Benešová, školnice 

    Naděžda Lipavská, výdej obědů 

 

Školní družinu navštěvovalo ve školním roce 25 žáků. 

Nepovinné předměty a zájmové kroužky:  Angličtina pro mladší a starší žáky 

 Keramický kroužek 

 Zdravotní TV  

 

Z akcí školy: Kocourek Modroočko (hudební pohádka) 

Obušku, z pytle ven! (divadelní představení ve Smetanově domě v Litomyšli) 

  Výlet do předvánoční Prahy (společně s rodiči) 

  Beseda s Policií ČR  

  Hodina zpívání, zkoušení (Jaroslav Uhlíř) 

  Školní výlet do Častolovic 

  Cyklovýlet spojený s přenocováním ve stanech 

 

Škola vydávala svůj zpravodaj a informovala prostřednictvím vlastních webových stránek. 

 

Školní rok 2011/2012 

Počet žáků: 22 

Personální obsazení:  Mgr. Miloslava Siglová, ředitelka 

Mgr. Martina Zahálková, učitelka 

    Iva Šarounová, učitelka 

    Věra Kladivová, vychovatelka 
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    Hana Benešová, školnice 

    Naděžda Lipavská, výdej obědů 

 

Školní družinu navštěvovalo ve školním roce 22 žáků. 

Nepovinné předměty a zájmové kroužky:  Angličtina 

 Keramický kroužek 

 Tvořivé ruce 

 

Z akcí školy: Ochrana člověka v krizových situacích (projektový den) 

Zpívej, čaruj, dováděj (divadelní představení ve Smetanově domě v Litomyšli) 

  Mikulášský výlet na Veselý kopec  

  Beseda s Policií ČR (kyberšikana) 

  Školní výlet na Bouzov 

  Historie Čisté (přednáška) 

 

Škola vydávala svůj zpravodaj a informovala prostřednictvím vlastních webových stránek. 

 

Školní rok 2012/2013 

Počet žáků: 31 

Personální obsazení:  Mgr. Miloslava Siglová, ředitelka 

Mgr. Martina Zahálková, učitelka 

    Iva Šarounová, učitelka 

    Věra Kladivová, vychovatelka 

    Tereza Hápová, asistentka pedagoga 

    Hana Benešová, školnice 

    Naděžda Lipavská, výdej obědů 

 

Školní družinu navštěvovalo ve školním roce 25 žáků. 

Nepovinné předměty a zájmové kroužky:  Angličtina 

 Keramika 
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 Tvořivé ruce  

 

Z akcí školy: Ochrana člověka za mimořádných událostí (projektový den) 

  Adventní výstava 

  Vánoční výlet do Prahy 

Besedy ve spolupráci s SDH Čistá (bezpečnost, dopravní nehody, ukázka 

techniky, cestování) 

Zimní pobyt na horách „Snowprťata“ – Stará Ves u Rýmařova (chata Relaxa) 
 

Školní výlet vlakem do ZOO Praha – vstupenky získané jako výhra v soutěži 

vyhlášené Sázavskou pekárnou „Sázavské betlémy“ 

 

Škola vydávala svůj zpravodaj a informovala prostřednictvím vlastních webových stránek. 

 

Školní rok 2013/2014 

Počet žáků: 37 

Personální obsazení:  Mgr. Miloslava Siglová, ředitelka 

Mgr. Martina Zahálková, učitelka 

    Iva Šarounová, učitelka 

    Věra Kladivová, vychovatelka 

    Tereza Hápová, asistent pedagoga 

    Hana Benešová, školnice 

    Naděžda Lipavská, výdej obědů (od 2. 4. 2014 M. Kmošková) 

 

Školní družinu navštěvovalo ve školním roce 25 žáků. 

Nepovinné předměty a zájmové kroužky:  Angličtina pro 1. a 2. ročník 

 Keramika pro 1. až 3. ročník 

 Tvořivé ruce  

 

Z akcí školy: Palečkova dobrodružství (pohádka pro žáky 1. ročníku) 

Účast na Dožínkách na zámku v Pardubicích (škola byla vybrána Pardubickým 

krajem, doprava zdarma) 
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Slavnost Slabikáře (slavnostní předání Slabikářů žákům 1. ročníku 

s doprovodným programem) 

  Jak Honzíka přestaly bolet zuby (výchovně vzdělávací pořad) 

  Vánoční výlet do Brna 

  Slavnostní pasování prvňáčků na čtenáře v Městské knihovně v Litomyšli 

Školní výlet na Potštejn 

 

Škola vydávala svůj zpravodaj a informovala prostřednictvím vlastních webových stránek. 

 

Mateřská škola 

Mateřská škola je součástí základní školy od 1. ledna 2003, kdy vznikl právní subjekt Základní 

škola Čistá, okres Svitavy. Ve školním roce 2005/2006 se podle zákona č. 562/2004 Sb. objevila 

i v názvu školy – Základní škola a Mateřská škola Čistá, okres Svitavy. 

Od roku září 2010 byla maximální kapacita dětí stanovena na 35. V září 2011 byla původně 

jednotřídní mateřská škola rozšířena na dvoutřídní. Maximální kapacita byla navýšena  

na 40 dětí.   

Budova mateřské školy se nachází ve středu obce. V její těsné blízkosti je autobusová zastávka, 

kulturní dům, obchod Jednota či obecní úřad. V letech 2004 – 2005 prošla budova rekonstrukcí. 

V přízemí se nachází kancelář vybavená počítačem, šatna pro děti, jídelna pro starší oddělení, 

školní kuchyně, sklady, sociální zařízení pro personál a sociální zařízení pro děti. V patře jsou 

pak dvě učebny, ložnice, prostorná herna a sociální zařízení pro děti. Vybavení budovy školním 

nábytkem bylo ke konci roku 2014 relativně nové, dle potřeb bylo doplňováno. 

 

Školní roky 2006/2007, 2007/2008, 2009/2010 

Počet dětí: 28 

Personální obsazení: Blanka Kmošková, zástupkyně ředitelky pro předškolní výchovu  

a vedoucí stravování 

    Jitka Marešová, učitelka 

    Růžena Holcová, školnice 

    Vlasta Bartošová, kuchařka 

 

Z akcí mateřské školy: Předplavecká výuka v Poličce 

    Nadílka od Mikuláše 

    Vánoční besídka 

    Besídka ke Dni matek 
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    Kulturní vystoupení pro seniory v KD 

    Keramická dílna s rodiči (2x) 

    Návštěva solné jeskyně (9x) 

    Výlet do planetária v Hradci Králové 

 

Školní rok 2010/2011 

Počet dětí: 35 

Personální obsazení:  Blanka Kmošková, zástupkyně ředitelky pro předškolní výchovu 

a vedoucí stravování (do 3. 1. 2011) 

 Věra Kladivová, zástupce ředitele pro předškolní výchovu  

(od 3. 1. 2011) 

    Jitka Marešová, učitelka 

    Lucie Kodymová, učitelka 

    Růžena Holcová, školnice 

    Vlasta Bartošová, kuchařka 

 

Z akcí mateřské školy: Tvořivé dílny (podzimní a vánoční – práce s keramikou) 

Výlet předškolních dětí do Regionálního muzea v Litomyšli 

(výstava Zdeněk Miler dětem) 

Vývoj dítěte od tří do šesti let (beseda pro rodiče a veřejnost 

s Mgr. Sodomkovou) 

 

Školní rok 2011/2012 

Počet dětí: 40 

Personální obsazení:  Ivetta Šnébergerová, zást. ředitelky pro předškolní vzdělávání 

    Jitka Marešová, učitelka 

    Lenka Tringelová, učitelka 

    Růžena Holcová, školnice 

    Vlasta Bartošová, kuchařka 

    Naděžda Lipavská, vedoucí stravování 
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Z akcí mateřské školy: Tvořivé dílny pro rodiče (Jablíčko se kutálelo – tvořivá dílna 

s písničkami a říkadly; Pohádkový zvoneček – patchwork) 

 Strašidýlkový den – přehlídka bubáků a strašidel 

 Beseda pro rodiče s Mgr. Haklovou na téma „Budeme mít 

předškoláka“ 

 

Školní rok 2012/2013 

Počet dětí: 40 

Personální obsazení:  Ivetta Šnébergerová, zást. ředitelky pro předškolní vzdělávání 

    Jitka Marešová, učitelka 

    Lenka Hofmanová, učitelka (od I/2013 na mateřské dovolené) 

    Kateřina Kalusová (od I/2013) 

    Růžena Holcová, školnice 

    Vlasta Bartošová, kuchařka 

    Naděžda Lipavská, vedoucí stravování 

 

Z akcí mateřské školy: Tvořivé dílny pro rodiče (Lístečku zelený – tvořivá dílna 

s písničkami a říkadly; Pohádkový skřítek)  

 Bububu – přehlídka bubáků a strašidel 

 Mikulášská besídka 

 Vánoční besídka s pohádkou Mrazíci a paní zima 

 Dětský karneval v kulturním domě 

 Výlet do Častolovic (návštěva malé ZOO) 

 Předplavecká výuka v Městském bazénu Litomyšl   

 

Školní rok 2013/2014 

Počet dětí: 40 

Personální obsazení:  Ivetta Šnébergerová, zást. ředitelky pro předškolní vzdělávání 

    Jitka Marešová, učitelka 

    Kateřina Kalusová 

    Růžena Holcová, školnice (do 13. 3. 2014) 

    Petra Hanusová, školnice (od 1. 8. 2014) 
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Marcela Binková, kuchařka 

Růžena Hanusová kuchařka 

    Naděžda Lipavská, vedoucí stravování (do 4. 4. 2014) 

    Michaela Kmošková, vedoucí stravování (od 1. 4. 2014) 

 

Z akcí mateřské školy:  Projektové dny Strašidýlkový den, Možná přijde i Mikuláš, Hřiště 

snů, Den malých čarodějů a čarodějnic (účast na projektu ZŠ) 

 Ozdravný pobyt v Savitaru (10x) 

 Tvořivé dílny Bramboráček a Vánoční dekorace 

 Výlet do sněženkového údolí ve Chmelíku   

 

Obecní knihovna 

Knihovna v Čisté funguje od roku 1946. Nejdříve byla umístěna ve škole, pak v mateřské škole, 

aby po čase opět přesídlila do školy - konkrétně do přízemí, později do prvního patra. Dalším 

domovem jí byla bývalá hasičská zbrojnice, z níž se napotřetí stěhovala do školy. Nejdříve do 

místnosti po kotelně, naposled pak do přístavby ve dvoře školy. 

Knihovna měla ke konci roku 2014 stálý knihovní fond v objemu 1626 vlastních knih. Dvakrát 

až třikrát ročně dostávala knihy z výměnného fondu Městské knihovny v Litomyšli (beletrie, 

naučná literatura, cestopisy). 

Na konci roku 2014 měla padesát sedm čtenářů. Jen za tento rok ji čtenáři navštívili celkem 439 

krát, z toho v 316 případech se jednalo o děti. Celkem si čtenáři půjčili 1220 knih. 

Čtenáři si mohli vybrat z pestré nabídky knih. K dispozici byla jak díla klasiků – Baara, 

Klostermanna, Němcové, Havlíčka, Raise, Jiráska, Nerudy – tak současných autorů, jako jsou 

Ivanka Devátá, Květa Legátová, Simona Monyová či Michal Viewegh. Obecní úřad předplácel 

časopis Vlastivědné listy Pardubického kraje. Pro zájemce byl volně přístupný počítač 

s připojením k internetu. 

Výpůjční doba byla v daném období jednou za čtrnáct dní ve středu (vždy v lichý týden) v době 

od 13 do 16 hodin. Knihovnicí byla paní Věra Quaiserová.  
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Demografický vývoj obce Čistá v letech 2007 – 2014 

Rok 2007 

Počet občanů k 31. prosinci 2007: 911 

Narození: 14 

Úmrtí:  7 

Přistěhování: 23 

Odstěhování: 24 

Rozvody: 2 

Sňatků: 7 

Uzavření registrovaného partnerství: 1 

 

Narození občánci: Denisa Dřínovská, Kateřina Tobková, Ondřej Vojáček, Anežka 

Maiwaldová, Natálie Kmošková, Natálie Navrátilová, Radim Zölfl, Karolína Kuchtová, Tereza 

Frajdlová, Tereza Hanusová, Jolana Kleinerová, Tomáš Kadidlo, Antonín Šedivý, Rozálie 

Rambousková 

Občané, s nimiž jsme se rozloučili: Marie Klatovská, Jaroslava Kmošková, František Faltys, 

Josef Minář, Iveta Špičková, Marie Kadidlová, Miloslav Frajdl 

 

Rok 2008 

Počet občanů k 31. prosinci 2008: 921 (459 mužů, 462 žen) 

Průměrný věk: 36, 7 let (36, 4 muži, 37 ženy) 

Narození:   10 

Úmrtí:   9 

Přistěhování:  37 

Odstěhování:  26 

Stěhování v obci:  15 

Rozvody:  3 

Sňatků:  10 

 

Narození občánci: Dorota Doskočilová, Filip Petrás, Martin Křivka, Denisa a Daniela 

Hurychovy, Barbora Kmošková, Veronika Zelenková, Nelly Čonková, Vojtěch Kmošek, Ema 

Trávníčková 
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Občané, s nimiž jsme se rozloučili: Marta Dohnalová, Ondřej Ďurián, Marie Brokešová, Marta 

Peřinová, Jaroslav Fečko, František Kmošek, Marie Soukupová, Zdeněk Stříteský 

 

Rok 2009 

Počet občanů k 31. prosinci 2009: 931 (462 mužů, 469 žen) 

Narození:  16 

Úmrtí:   4 

Přistěhování:  15 

Odstěhování:  15 

Stěhování v obci: 9 

Rozvod:  1 

Sňatky:  4 

 

Narození občánci: David Bačovský, Leoš Borek, Helena Bubnová, Jiří Elčkner, Julie 

Chmelová, Václav Jetmar, Šimon Kluka, Adam Klusoň, Dominik Němec, Adam Nepraš, Klára 

Pavlišová, Dominik Soukup, Barbora Šemonová, Stanislav Švejcar, Ester Trávníčková, Josef 

Vašina 

Občané, s nimiž jsme se rozloučili: Josef Dvořák, Jindřich Kadidlo, Jarolím Sigl 

 

Rok 2010 

Počet občanů k 31. prosinci 2010: 942 (468 mužů, 474 žen) 

Narození:   12 

Úmrtí:   2 

Přistěhování:  16 

Odstěhování:  15 

Stěhování v obci: 11 

Rozvody:  4 

Sňatků:  5 

 

Narození občánci: Vojtěch Drahoš, Edita Minářová, Tereza Kovářová, Anna Kmošková, Radek 

Lulák, Karolína Kuřová, Eva Vojáčková, Tereza Hurychová, Tomáš Kořízek, Čeněk Pánek, 

Šimon Dřínovský, Vilma Gregarová 

Občané, s nimiž jsme se rozloučili: Božena Ďuriánová, Vladimír Kuře 
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Rok 2011 

Počet občanů k 31. prosinci 2011: 950 (469 mužů, 481 žen) 

Narození:  11 

Úmrtí:   9 

Přistěhování:  31 

Odstěhování:  25 

Stěhování v obci: 17 

Rozvody:  3 

Sňatky:  3 

 

Narození občánci: Veronika Jetmarová, Ema Lipavská, Natali Rumlerová, Eliška Frajdlová, 

Aneta Kmošková, Lucie Krásová, Daniel Křivka, David Čapek, Pavel Kopecký, Edita 

Maiwaldová, František Lenoch 

Občané, s nimiž jsme se rozloučili: Emílie Rosypalová, Božena Čapková, Stanislav Dvořák, 

Božena Lopaurová, Eva Bakaráčková, Lubomír Hladík, Michal Turek, Jiří Brokeš, Miroslav 

Klicpera 

 

Rok 2012 

Počet občanů k 31. prosinci 2012: 962 (479 mužů, 483 žen) 

Narození:   15 

Úmrtí:   3 

Přistěhování:  14 

Odstěhování:  19 

Stěhování v obci: 14 

Rozvody:  2 

Sňatků:  5 

 

Narození občánci: Tomáš Cacek, Alice Jirmásková, Sarah Martincová, Lucie Borková, Monika 

Chmelová, Jakub Kuře, Adéla Elčknerová, Matouš Kluka, Tomáš Landsmann, Vojtěch Holec, 

Jan Švejcar, Soňa Benešová, Adam Píša, Aneta Klusoňová, Matyáš Skalický 

Občané, s nimiž jsme se rozloučili: Josef Novotný, Josef Pavliš, Jiří Šplíchal 
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Rok 2013 

Počet občanů k 31. prosinci 2013: 980 (488 mužů, 492 žen) 

Narození:  9 

Úmrtí:   5 

Přistěhování:  26 

Odstěhování:  11 

Stěhování v obci: 31 

Rozvody:  4 

Sňatků:  8 

 

Narození občánci: Tereza Fišerová, Tereza Kopecká, Jan Boštík, Zuzana Hárovníková, 

Miroslav Kuře, Lucie Pánková, Jan Kocourek, Daniel Hofman, Eva Hubinková 

Občané, s nimiž jsme se rozloučili: Jan Šplíchal, Vlasta Černá, František Šplíchal, Miluška 

Sochorová, Václav Kladiva 

 

Rok 2014 

Počet občanů k 31. prosinci 2014: 981 (485 mužů, 496 žen) 

Narození:   7 

Úmrtí:   6 

Přistěhování:  13 

Odstěhování:  13 

Stěhování v obci: 8 

 

Narození občánci: Frank Kučera, Matyáš Kmošek, Šimon Lněnička, Vojtěch Klusoň, Petr 

Táborský, Eliška Štalmachová, Adéla Kutová, Matouš Kuta, David Vodehnal 

Občané, s nimiž jsme se rozloučili: Hvězdoslav Tauer, Josef Frank, Silvestr Hanus, Václava 

Pavlišová 
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Výstavba rodinných domů v letech 2007 – 2014 

Rok 2007 

Číslo popisné   Majitel/é 

416    manželé Petra a Miroslav Vojáčkovi 

417    manželé Marie a Radek Klusoňovi 

418    manželé Petra a Jaromír Hurychovi 

419    manželé Iva a Martin Drahošovi 

125    manželé Ladislava a Milan Čonkovi 

69     manželé Dana a Karel Hýžovi (rekreační objekt) 

 

Rok 2008 

Číslo popisné   Majitel/é 

155    manželé Jaroslava a Josef Vašinovi 

320    manželé Alena a Pavel Němcovi 

407    Milan Kmošek 

245    manželé Veronika a Tomáš Pánkovi 

 

Rok 2009 

Číslo popisné   Majitel/é 

66    manželé Šárka a Jiří Elčknerovi 

74    Marta Hušáková 

 

Rok 2010 

Číslo popisné   Majitel/é 

111    manželé Pavla a Evžen Bačovští 

321    Petra Hanusová, Martin Kmošek 

 

Rok 2011 

Číslo popisné   Majitel/é 

11    manželé Lenka a Dušan Baťovi 
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77    manželé Věra a Martin Stříteští 

423    manželé Šárka a František Cvrkovi 

 

Rok 2012 

Číslo popisné   Majitel/é 

424    P. Rejman – Pohodlí – č. p. přiděleno ke stávajícímu objektu 

425    manželé Květa a Radomír Titovi 

426    manželé Petra a David Dezortovi 

427    manželé Alena a Zdeněk Žroutovi 

 

Rok 2013 

Číslo popisné   Majitel/é 

428    manželé Lenka a Marek Vejrychovi 

429    Oldřich Kopecký 

430    Jan Kocourek 

431    Petra Svůrová 

 

V roce 2014 nebylo popisné číslo žádnému novému rodinnému domu přiděleno. 

 

Další objekty v obci, jimž bylo v letech 2007 – 2014 přiděleno popisné číslo: 

Rok   Číslo popisné   Objekt 

2011  422    Kulturní dům 

2012  421       AB Plast Pohodlí – č. p. přiděleno ke stáv. obj. 
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Z dalších událostí v obci 

Vražda v obci 

V noci z 27. na 28. května 2007 došlo v Čisté k brutální vraždě. Pachatelem byl 

jednapadesátiletý Oldřich Chadima ze Svitav, který ze žárlivosti zabil svojí bývalou 

devětatřicetiletou partnerku Ivetu Špičkovou. Od soudu si odnesl výjimečný trest v délce odnětí 

svobody 16,5 roku. Ve Svitavském deníku se o vraždě mj. psalo: „Přineseným kuchyňským 

nožem s délkou čepele 16,5 centimetru jí způsobil celkem 37 ostrých poranění,“ řekla státní 

zástupkyně Lenka Faltusová s tím, že napadená žena těžkým zraněním na místě podlehla.  

„S ohledem na charakter, lokalizaci a četnost poranění došlo velmi pravděpodobně 

k mimořádnému vystupňování fyzických a psychických útrap ve smyslu útrap mučivých,“ 

uvedla Faltusová.“ 

 

Elektrifikace Brlenky  

V roce 2009 byl zaveden elektrický proud do osady Brlenka, která je součástí naší obce. 

Brlenka, na první pohled romantická lokalita ve svitavském okrese, rozhodně není nějakým 

zapomenutým koutem. Nachází se zde více než dvě desítky domů, tři rodiny se přihlásily 

k trvalému pobytu. O zavedení elektrického proudu usilovali místní obyvatelé několik let. 

Dlouho jim to však nevycházelo. Novou možnost vycítili v okamžiku, kdy se změnily 

podmínky společnosti ČEZ, které v našem regionu patří distribuční síť. Obyvatelé se spojili a 

zažádali o zavedení elektřiny znovu. I přes určité administrativní problémy nakonec úspěšně. 

O Vánocích roku 2009 svítily první domy. Elektrifikace osady byla dokončena na počátku roku 

2010. ČEZ v osadě vybudoval venkovní a kabelové vedení vysokého napětí 35 kV, novou 

kompaktní trafostanici a kabelové vedení s pojistkovými skříněmi pro připojení všech 

odběratelů na Brlence.  

 

Záchrana lidského života 

Dne 7. dubna 2011 zachránila teprve desetiletá Dana Pakostová z Čisté život sobě a své 

mamince v okamžiku, kdy v jejich domě unikal nebezpečný plyn. V momentě, kdy maminka 

upadla do bezvědomí, dokázala zavolat na tísňovou linku a přivolat pomoc.  

Co se vlastně stalo? Matka s dcerou se přiotrávily oxidem uhelnatým z karmy. V ten den totiž 

foukal silný vítr, který zplodiny vehnal do domu. V domě bylo 209 jednotek ppm oxidu 

uhelnatého, tedy desetkrát více, než je bezpečná hodnota. 

Desetiletá Dana k celému případu pro Svitavský deník uvedla: „Dívaly jsme se s mamkou na 

večerní zprávy. Když jsme už chtěly jít spát, mamka najednou v kuchyni omdlela. Ptala jsem 

se, co se jí stalo. Nevěděla jsem, proč je na zemi. Za chvíli se vzbudila, ale zase jsem omdlela 

já. Když jsem se probrala, mamka volala tatínkovi, který je myslivec a byl zrovna v lese, aby 

se vrátil domů. Jenže pak mamka znovu omdlela, tak jsem zavolala sanitku.“ 

Operátorka tísňové linky po rozhovoru s Danou pochopila, co se stalo, a dívence poradila, aby 

otevřela okna. Ihned vyslala na místo jednotku zdravotnické záchranné služby z Litomyšle a 

s Danou zůstala na telefonu do doby příjezdu sanitky. V průběhu hovoru dívka opakovaně 

omdlela a znovu přišla k vědomí, tento stav se opakoval i u její maminky. 
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Pohotovou reakci dívky ocenil ředitel ZŠ T. G. Masaryka v Litomyšli, kam Dana chodila do 

páté třídy. „Je to příjemné zjištění, že si děti umí v krizových situacích poradit. Chování Danči 

bylo úžasné. Ani dospělí si kolikrát neví rady a zmatkují. Ale ona to zvládla a zachránila život 

sobě i mamince,“ uvedl Pavel Jirsa. 

Za projevenou statečnost poděkoval Daně také starosta obce Bohumil Pavliš, a to na malé 

slavnosti na Obecním úřadě v Čisté 15. května 2011. Na slavnost byla pozvána rovněž 

operátorka tísňové linky Hana Čermáková, s níž byla Dana v kontaktu. I té starosta obce 

poděkoval. V dopise, který jí byl zaslán, mj. uvedl: „Vážená paní Čermáková, dovolte, abych 

Vám jako starosta obce Čistá u Litomyšle tímto upřímně poděkoval za pohotovou reakci, 

přesnou a velmi účinnou pomoc a především za zcela mimořádný profesionální přístup, který 

jste prokázala při tísňovém volání naší desetileté občanky Dany Pakostové. Především díky 

Vaší pomoci se podařilo zachránit život Dany a její maminky.“ 

 

Usedlost čp. 171 národní kulturní památkou 

Dne 28. května 2014 byla nařízením vlády č. 106/2014 Sb. prohlášena usedlost čp. 171 v naší 

obci národní kulturní památkou.  

Mimořádná hodnota usedlosti spočívá zejména v dochovaných částech, které pochází ze 

stavebních úprav v šestnáctém století. Dendrochronologické průzkumy hovoří přesně o roku 

1583. Z této etapy je dochovaná obytná místnost typu středověké dymné jizby i krov. Dymných 

jizeb není na našem území zachováno mnoho a právě ta v domě v Čisté je jednou z nejcelistvěji 

dochovaných, a to včetně vnější hliněné omazávky. 

Významným prvkem domu je i jeho krov. Je naším nejstarším dnes známým krovem 

dochovaným ve vesnické stavbě.  I zbývající část domu je z historického hlediska velmi 

významná. Průzkum odhalil, že použité dřevo bylo pokáceno na jaře roku 

1692. K zajímavostem patří v napraží vstupu unikátně dochované barvou napsané číslo popisné 

z prvního číslování už v roce 1771. 

Historie usedlosti čp. 171 je velmi bohatá. V roce 2014 z ní majitelka Zuzana Syrová pro 

Svitavský deník prozradila: „Z písemných pramenů známe dějiny usedlosti od roku 1605, kdy 

vdova Lída po zemřelém Janu Rychtáři prodala synovi Martinu Rychtáři „sídlo s rolí“. Splátky 

měli dostávat přednostně synové Lorenze Pazlara, který byl zřejmě předchozím majitelem,“ 

vyprávěla majitelka a pokračovala: „Na usedlosti pak hospodařili generace Rychtářů – Richterů 

až do roku 1775, kdy přešla na zetě Tomáše Richtera Mathesa Květenského. Květenští ji pak 

vlastnili až do roku 1874, kdy vdova Kateřina prodala statek, několik století držený v jedné 

rodině, Johannu a Rosálii Andrlíkovým.“ 

Od konce šestnáctého století až do vyhnání Němců po druhé světové válce byl dům obydlený 

a čile se tu hospodařilo. „Naposledy měl své obyvatele před rokem 1978. Z toho roku na 

usedlost byl v době objevu domu platný demoliční výměr,“ prozradila Zuzana Syrová. 

 

 

 

http://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=89915&idc=2211056&ids=491&idp=86146&url=http%3A%2F%2Fwww.rts.cz%2Fstavitel-kampan-denik.html
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Požár Fajmanovy lípy 

Dne 29. listopadu 2014 došlo k požáru Fajmanovy lípy v polích u Čisté (křižovatka polních 

cest ve směru na Janov). Neznámý žhář nalil do dutého stromu hořlavinu a strom zapálil. Zničil 

tak přírodní dominantu obce, cíl mnoha procházek a výletů. Krátce po požáru vznikla iniciativa 

zasadit lípu novou, což by se mělo stát na Den Země roku 2015. 
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Fotografická příloha (není-li uvedeno jinak, foto archiv obce Čistá u Litomyšle) 

Revitalizace centra obce – stavba nového kulturního domu (2009 – 2011) 
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77 
 

Slavnostní otevření nového kulturního domu (26. 11. 2011) 
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Oprava interiéru kostela sv. Mikuláše, biskupa (2007 – 2013) 
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Restaurátorské práce Evy Vymětovalové (2011 – 2013) 

Klenba presbytária, fragment Ukřižování 
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Renesanční malba s apoštoly 
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Z (nejen) kulturních akcí let 2007- 2014 

Setkání seniorů (2007) 
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Výsadba aleje Voštice (2007) 
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Pavlišova alej (foto z roku 2012) 
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Putování za grošem (2007) 
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Dětský karneval (2008) 
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130. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů (2008; foto Svitavský deník) 
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Starosta obce Bohumil Pavliš přebírá pozdrav od starosty Čisté u Rakovníka 
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Vítání občánků (2008) 
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Udělení obecních symbolů (Parlament ČR, 2008) 
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Starosta obce Bohumil Pavliš s předsedou Poslanecké sněmovny  

Parlamentu České republiky Miloslavem Vlčkem 
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Vánoční výstava (2009) 
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Sjezd Loučné (2010) 
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Světový běh harmonie (2010) 

 

 

  

Účastníci Světového běhu harmonie před Obecním úřadem v Čisté 
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Peklo v hasičárně (2010) 
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Poděkování za záchranu lidského života (Dana Pakostová, 2011) 
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Vysazení lípy U Chlebounů 
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Vítání občánků (2011) 
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Tříkrálová sbírka (2012) 
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Obecní Babský bál (2012) 
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113 
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Dětský karneval (2012) 
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116 
 

Vítání občánků (2012) 
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Obecní Babský bál (2013) 
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Vítání adventu, otevření zrekonstruovaného kostela sv. Mikuláše (2013) 

 

  

Eva Vymětalová, restaurátorka 
P. František Beneš, vikář litomyšlského 

proboštství, které rekonstrukci chrámu 

z podstatné části financovalo 
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Hřiště snů (2014) 
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Vítání občánků (2014) 
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Taneční (2012 – 2014) 
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TJ Sokol Čistá 

 

Dorost 2009 – 2010 
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HC Čistá (bruslení o Vánocích 2014) 
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Retrospektivní zápis kroniky obce Čistá za roky 2007 – 2014 vznikl v roce 2015.  

 

 

 

Rada obce retrospektivní zápis schválila dne 1. 12. 2015  usnesením 1/19/2015. 

 

Podpisy: 

Kronikář:   Mgr. Stanislav Švejcar  …………………………………………… 

 

Za Radu obce Čistá: Bohumil Pavliš, starosta …………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


